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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad buvo panaudota 97,1 proc. (1 540 000 000 EUR) 2000–2006 m. finansinės 
programos mokėjimų asignavimų, skirtų Europos socialiniam fondui (ESF) 2009 m.; 
pažymi, kad tarpiniai mokėjimai ir išankstinis finansavimas pagal 2007–2013 m. finansinę 
programą sudarė 11 300 000 000 EUR; teigiamai vertina Komisijos pastangas pagerinti 
finansų valdymą; apgailestauja, kad valstybės narės, nepaisant finansų krizės, nesinaudoja 
ESF lėšomis;

2. pažymi, kad klaidų dažnumas per pastaruosius tris metus sumažėjo nuo 54 proc. 2007 m. 
iki 36 proc. šiais metais; pripažįsta Komisijos pastangas sumažinti klaidų lygį; ragina dėti 
daugiau pastangų visų pirma siekiant sumažinti išlaidų, kurios nėra finansuotinos, 
kompensavimą;

3. ragina Komisiją prisidėti prie finansų valdymo gerinimo vykdant veiksmų programą, 
pagal kurią greitinamos sprendimų priėmimo procedūros, susijusios su finansiniu 
koregavimu;

4. palankiai vertina tai, kad įgyvendinant ESF programą 2009 m. dėmesys buvo sutelktas į 
Europos užimtumo strategiją, ypač į priemones, kurios skirtos įsidarbinimo galimybių 
gerinimui darbo rinkoje (30,6 proc.1) ir į veiksmus, kuriais plėtojamas švietimas ir 
profesinis mokymas (22,8 proc.1), socialinė įtrauktis (20,8 proc.1) ir lygios galimybės 
(6,5 proc.1); 

5. teigiamai vertina Komisijos pastangas užtikrinti, kad visos valstybės narės išsamiai 
atsiskaitytų pateikdamos metines audito įstaigų kontrolės ataskaitas ir suvestines metines 
ataskaitas;

6. ragina Audito Rūmus patikrinti taip pat ir kitas socialinės ir užimtumo srities biudžeto 
eilutes ir nustatyti, kodėl nebuvo visiškai panaudoti numatyti asignavimai.

                                               
1 visų patvirtintų išlaidų.


