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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a 2000–2006-os pénzügyi keret Európai Szociális Alapra (ESZA) 
vonatkozó, 2009-re szánt kifizetési előirányzatait 97,1%-ban használták fel 
(1 540 000 000 EUR); megállapítja, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keretet érintő időközi 
kifizetések és előfinanszírozások összege 11 300 000 000 EUR; elismeri a Bizottságnak a 
pénzgazdálkodás javítására tett erőfeszítéseit; sajnálja, hogy a tagállamok a pénzügyi 
válság ellenére nem hívják le az ESZA pénzeszközeit;

2. megállapítja, hogy a hibák gyakorisága az elmúlt három évben folyamatosan csökkent, és 
a 2007-es 54%-ról erre az évre 36%-ra esett vissza; elismeri a Bizottságnak a hibaarányok 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseit; fokozott erőfeszítéseket sürget különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a nem támogatható költségek visszatérítésének gyakorisága;

3. kéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 
felgyorsítására irányuló program folytatása révén járuljon hozzá a pénzgazdálkodás 
javításához;

4. üdvözli, hogy az ESZA programjának 2009-es végrehajtása az európai foglalkoztatási 
stratégiára összpontosult, nevezetesen a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság javítását
célzó intézkedésekre (30,6%1), valamint az oktatást és szakképzést (22,8%1), a társadalmi 
befogadást (20,8%1) és az esélyegyenlőséget (6,5%1) előmozdító tevékenységekre;

5. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy az ellenőrző szervek éves ellenőrzési jelentései 
és összefoglaló éves jelentések révén valamennyi tagállamtól átfogó beszámolót kapjon;

6. felhívja a Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a szociális és foglalkoztatási területre 
vonatkozó többi költségvetési sort is, és állapítsa meg, hogy miért nem hívták le teljes 
egészében az előirányzott pénzeszközöket.

                                               
1 Az igazolt kiadások százalékában.


