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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. посочва, че заетостта и социалните въпроси представляват 18 % от разходите за 
общностната политика на сближаване, като най-големият дял от разходите в тази 
политическа област се извършват до 94 % в рамките на Европейския социален фонд 
(ЕСФ);

2. следователно изтъква като положителен факта, че изпълнението на бюджетните 
кредити за поети задължения за ЕСФ е в размер на 10,8 милиарда евро, т.е. 100 %, а 
на бюджетните кредити за плащания – 7,1 милиарда евро, т.е. 87,9 %; признава, че 
по-ниския процент по отношение на бюджетните кредити за плащания е възникнал, 
тъй като някои задължения са поети едва през последното тримесечие; отчита 
усилията на Комисията за подобряване на финансовото управление;

3. следователно приветства констатацията на Сметната палата в нейните разследвания, 
че е било възможно намаляването на процента грешки на 7,7 %; изразява учудване 
от констатацията на Сметната палата, че директивите на ЕС не са били правилно 
транспонирани в националното законодателство относно възлагането на 
обществени поръчки и следователно очаква Комисията да подобри наблюдението 
на транспонирането в националното право и да извършва проверки на 
допустимостта на проектите, които получават финансиране;

4. отчита усилията на Комисията да гарантира посредством двустранни и 
многостранни обучения, че държавите-членки постоянно обучават, информират, 
съветват и напътстват бенефициерите и изпълнителните органи с цел намаляване на 
процента грешки;

5. отново призовава държавите членки да бъдат задължени да докладват относно 
финансовото изпълнение на инструментите за финансов инженеринг и се 
присъединява към призива на Сметната палата Комисията редовно да наблюдава 
използването на ЕСФ;

6. изразява съжаление, че препоръките на Сметната палата относно приноса на ЕСФ в 
борбата с преждевременното напускане на училище до момента са приложени само 
частично от Комисията;

7. припомня, че Генерална дирекция за трудова заетост, социални въпроси и социално 
приобщаване, която управлява средствата, е задължена да предприеме подходящи 
мерки за предотвратяване на измами и корупция; приветства тясното 
сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (OLAF); изисква да се 
гарантира, че националните съдебни органи също предприемат последващи 
действия и налагат наказания във връзка със случаите на измама в ЕСФ;

8. приветства усилията на Комисията да получава от всички държави членки пълна 
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отчетност чрез годишни доклади за извършения контрол от одиторските служби и 
обобщаващи годишни доклади и счита, че е необходимо Комисията съответно да 
разшири своята одитна дейност, така че да съобщава на Парламента добавената 
стойност на финансирането от ЕС;

9. подчертава специалните потребности на целевите групи и проектните ръководители 
в ЕСФ; предлага в съфинансирането на проекти да бъдат включени и доброволчески 
дейности в организации с нестопанска цел, както и непарични вноски; отправя 
искане към проектните ръководители да предоставят актуално проучване относно 
административните разходи на ЕСФ по държави членки и по проекти;

10. счита, че е от съществена необходимост, особено по отношение на финансирането 
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, да се определят 
референтни критерии за единичните разходи на различните финансирани мерки, и 
подчертава факта, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е 
финансирал само 21 проекта на обща стойност от 105 милиона евро, като 
максималният размер на предоставените средства е бил 500 милиона евро; 
следователно очаква Комисията, с оглед на важността на Фонда за повторната 
интеграция на безработни лица, да подкрепя държавите членки по-ефективно при 
подбора на подходящи проекти за финансиране от Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията;

11. призовава Сметната палата да провери и другите бюджетни редове в социалната и 
свързаната със заетостта област и да установи причините, поради които 
разпределените средства не се използват в пълна степен;

12. очаква Комисията да представи подробни доклади за оценка на пилотните проекти.


