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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka 2000.–2006. gada finanšu shēmas maksājumu apropriācijas, kas 2009. gadā 
paredzētas Eiropas Sociālajam fondam (ESF), ir izmantotas 97,1 % apmērā 
(EUR 1 540 000 000); norāda, ka starpposma maksājumu un priekšfinansējuma summa
2007.–2013. gada finanšu shēmā ir palielināta līdz EUR 11 300 000 000; atzīst Komisijas 
centienus uzlabot finanšu pārvaldību; pauž nožēlu, ka dalībvalstis, neraugoties uz finanšu 
krīzi, nepieprasa ESF līdzekļus;

2. norāda, ka pēdējo triju gadu laikā kļūdu biežumam ir tendence samazināties, 2007. gadā to 
īpatsvars bija 54 %, bet šogad — 36 %; atzīst Komisijas centienus samazināt kļūdu 
biežumu; prasa pielikt pūles, jo īpaši lai samazinātu neattiecināmo izmaksu atmaksāšanu;

3. mudina Komisiju uzlabot finanšu pārvaldību, īstenojot rīcības programmu, kuras mērķis ir 
paātrināt lēmumu pieņemšanu saistībā ar finanšu korekcijām;

4. atzinīgi vērtē to, ka ESF programmas īstenošanā galvenā uzmanība 2009. gadā bija 
pievērsta Eiropas nodarbinātības stratēģijai, jo īpaši pasākumiem, kuru mērķis bija uzlabot 
nodarbinātības iespējas darba tirgū (30,6 %1), un darbībām, lai pilnveidotu izglītību un 
arodapmācību (22,8 %1), sociālo integrāciju (20,8 %1) un iespēju vienlīdzību (6,5 %1);

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus gūt vispusīgu pārskatu par visām dalībvalstīm, no 
dalībvalstu kontroles iestādēm saņemot pārbaudes ziņojumus un gada ziņojumu 
kopsavilkumus;

6. aicina Revīzijas palātu pārbaudīt arī citas budžeta pozīcijas, kas attiecas uz sociālo jomu 
un nodarbinātību, un noskaidrot, kāpēc nav pilnībā izmantots pieejamais finansējums.

                                               
1 no apstiprinātiem izdevumiem


