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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че бюджетните кредити за плащания от финансовата рамка за периода 
2000–2006 г. за Европейския социален фонд (ЕСФ), предвидени за 2009 г., са
използвани в размер на 97,1 % (1 540 000 000 евро); отбелязва, че междинните и 
авансовите плащания за финансовата рамка за периода 2007–2013 г. са се увеличили 
до 11 300 000 000 евро; отчита усилията на Комисията за подобряване на 
финансовото управление; изразява съжаление относно факта, че държавите-членки, 
въпреки финансовата криза, не използват средства на ЕСФ;

2. отбелязва, че честотата на грешките следва тенденция на спад през последните три 
години, като от 54 % през 2007 г. спада до 36 % през тази година; отчита усилията 
на Комисията за намаляване на дела на грешките; призовава за засилени усилия с 
цел, в частност, намаляване на възстановяването на разходи, които не са допустими 
за финансиране;

3. призовава Комисията да допринесе за подобряването на финансовото управление, 
като следи програмата за действие, която ускорява процедурите на вземане на 
решение относно финансовите корекции;

4. приветства факта, че изпълнението на програмата на ЕСФ през 2009 г. се 
съсредоточи върху Европейската стратегия за заетостта, в частност върху мерките, 
които целят подобряване на възможностите за наемане на работа на трудовия пазар 
(30,6 %1), и върху дейности, които развиват общообразователната подготовка и 
професионалното обучение (22,8 %1), социалното включване (20,8 %1) и равните 
възможности (6,5 %1);

5. приветства усилията на Комисията да получава от всички държави-членки пълна 
отчетност чрез годишни доклади за извършения контрол от одиторските служби и 
обобщаващи годишни доклади;

6. призовава Сметната палата да провери и другите бюджетни редове в социалната и 
свързаната със заетостта област и да установи причините, поради които 
разпределените средства не се използват в пълна степен.

                                               
1 От удостоверените разходи.


