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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że środki na płatności przewidziane w ramach finansowych 2000-2006 na 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) na rok 2009 zostały wykorzystane w 97,1% (1 540 
000 000 EUR); zauważa, że płatności okresowe i zaliczki w ramach finansowych 2007-
2013 wzrosły do kwoty 11 300 000 000 EUR; uznaje wysiłki Komisji zmierzające do 
poprawy zarządzania finansami; ubolewa nad faktem, że pomimo kryzysu finansowego 
państwa członkowskie nie korzystają ze środków EFS;

2. zauważa, że częstotliwość występowania błędów wykazuje tendencję spadkową w ciągu 
ostatnich trzech lat i wynosi 36% w tym roku w porównaniu do 54% w roku 2007; uznaje 
wysiłki Komisji zmierzające do zmniejszenia wskaźnika błędów; wzywa do większych 
wysiłków mających na celu w szczególności zmniejszenie zwrotu kosztów, które nie są 
kwalifikowalne;

3. zwraca się do Komisji o przyczynienie się do poprawy zarządzania finansami przez 
zastosowanie programu działania, który przyspiesza procedury podejmowania decyzji 
dotyczące kar finansowych;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że realizacja programów w ramach EFS w 2009 r. 
koncentrowała się na europejskiej strategii zatrudnienia, szczególnie na środkach 
mających na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia na rynku pracy (30,6 %1), na 
działaniach na rzecz szkoleń edukacyjnych i zawodowych (22,8 %1), na włączeniu 
społecznym (20,8 %1) oraz równych szansach (6,5 %1). 

5. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji, żeby pociągnąć wszystkie państwa 
członkowskie do gruntownej odpowiedzialności przez roczne sprawozdania z kontroli i 
roczne sprawozdania podsumowujące;

6. wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia kontroli innych działów budżetu 
przeznaczonego na politykę społeczną i dotyczącą zatrudnienia oraz stwierdzenia, 
dlaczego dostępne środki nie są w pełni wykorzystywane.

                                               
1 poświadczonych wydatków


