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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da so bile odobritve plačil v finančnem okviru 2000–2006 za Evropski socialni 
sklad (ESS), predvidene za leto 2009, uporabljene v višini 97,1 % (1.540.000.000 EUR); 
ugotavlja, da so vmesna plačila in vnaprejšnja financiranja za finančni okvir 2007–2013 
znašala 11.300.000.000 EUR; je seznanjen s prizadevanji Komisije za boljše finančno 
poslovodenje; obžaluje, da kljub finančni krizi države članice ne uporabljajo virov ESS;

2. ugotavlja, da se pogostost napak zmanjšuje v zadnjih treh letih in je upadla s 54 % leta 
2007 na 36 % v tem letu;  priznava prizadevanja Komisije za zmanjšanje stopnje napak; 
poziva k večjim prizadevanjem za zmanjšanje zlasti primerov za povračilo neupravičenih 
stroškov;

3. zahteva, da Komisija prispeva k izboljšanju finančnega upravljanja in izvaja akcijski 
program, ki pospešuje postopke odločanja v zvezi s finančnimi popravki;

4. pozdravlja dejstvo, da je bilo izvajanje programa ESS v letu 2009 osredotočeno na 
Evropsko strategijo zaposlovanja, zlasti na ukrepe, namenjene izboljšanju zaposljivosti na 
trgu dela (30,6 %1), ter dejavnosti za razvoj izobraževanja in poklicnega usposabljanja 
(22,8 %1), socialna vključenost (20,8 %1) in enake možnosti (6,5 %1); 

5. pozdravlja prizadevanja Komisije, da z vsakoletnimi revizijskimi poročili in povzetki 
letnih poročil zahteva odgovornost vseh držav članic;

6. poziva Računsko sodišče, da ravno tako preveri druge proračunske postavke na področju 
socialne politike in politike zaposlovanja, in ugotovi razloge, zakaj razpoložljiva sredstva 
niso bila v celoti uporabljena.

                                               
1 potrjenih izdatkov


