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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy a Közösség kohéziós politikai kiadásainak 18%-át foglalkoztatásra és 
szociális ügyekre fordítják, és ennek során e szakpolitikai területen a kiadások legnagyobb 
részét 94%-ban az ESZA terhére folyósítják;

2. pozitívumként kiemeli, hogy az ESZA előirányzatai a kötelezettségvállalásoknál 10,8 
milliárd euróval 100%-ban, míg a kifizetéseknél 7,1 milliárd euróval 87,9%-ban lekötésre 
kerültek; elismeri, hogy a kifizetések alacsony szintje annak tudható be, hogy egyes 
kötelezettségvállalásokra csak a legutolsó negyedévben került sor; elismeri a Bizottságnak 
a pénzgazdálkodás javítása érdekében tett erőfeszítéseit;

3. ezért örömére szolgál, hogy a Számvevőszék vizsgálatai során megállapíthatta, hogy a 
hibaarányt 7,7%-ra tudták csökkenteni; meglepi, hogy a Számvevőszéknek azt kellett 
megállapítania, hogy az uniós irányelveket nem szabályszerűen ültették át a közbeszerzési 
szerződések odaítéléséről szóló nemzeti jogszabályokba, és ezért elvárja a Bizottságtól, 
hogy jobban felügyelje a nemzeti jogba való átültetést, és vizsgálja felül a finanszírozott 
projektek támogathatóságát;

4. elismeri a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kétoldalú és többoldalú képzéseken 
keresztül biztosítsa, hogy a tagállamok a hibaarány csökkentése érdekében folyamatosan 
képezzék és tájékoztassák a kedvezményezetteket és a végrehajtó szerveket, továbbá 
tanácsadást és iránymutatást nyújtsanak nekik;

5. megismétli azt a követelését, hogy kötelezzék a tagállamokat a finanszírozási eszközök 
pénzügyi lebonyolításáról való jelentéstételre, és támogatja a Számvevőszék azon 
elvárását, hogy a Bizottság rendszeresen ellenőrizze az ESZA forrásainak felhasználását;

6. sajnálja, hogy a Bizottság eddig csak részben hajtotta végre a Számvevőszék azon 
ajánlását, hogy az ESZA járuljon hozzá az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelemhez;

7. emlékeztet arra, hogy a pénzeszközöket kezelő A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a 
Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának feladata a csalás és korrupció megelőzésére 
szolgáló megfelelő intézkedések meghozatala; üdvözli az Európai Csalás Elleni Hivatallal 
(OLAF) folytatott szoros együttműködést; kéri annak biztosítását, hogy az ESZA csalási 
ügyeit a nemzeti igazságügyi hatóságok is nyomon kövessék és szankcionálják;

8. üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy valamennyi tagállamtól átfogó beszámolót 
kapjon az ellenőrző szervek éves ellenőrzési jelentései és összefoglaló éves jelentések 
révén, és szükségesnek tartja, hogy a Bizottság e tekintetben kiterjessze ellenőrzési 
tevékenységét, és hogy ismertesse a Parlamenttel az uniós finanszírozás hozzáadott 
értékét;

9. hangsúlyozza az ESZA célcsoportjainak és projektgazdáinak sajátos igényeit; 
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kezdeményezi a közhasznú szervezetekben végzett önkéntes tevékenységek és tárgyi 
eszközeik bevonását a projektek társfinanszírozásába; kéri az ESZA jelenlegi igazgatási 
költségeinek megvizsgálását a projektgazdáknál, tagállamok és projektek szerinti 
lebontásban;

10. különösen a Globalizációs Alkalmazkodási Alap finanszírozása tekintetében 
elengedhetetlennek tartja, hogy referenciaértékeket adjanak meg a különböző támogatott 
pénzügyi intézkedések egységnyi költségeire, továbbá rámutat arra, hogy a Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap mindössze 21 projektet finanszírozott 105 millió EUR értékben, 
amellett, hogy a rendelkezésre bocsátott előirányzatok maximális összege 500 millió EUR 
volt; ezért elvárja, hogy a Bizottság − figyelembe véve az Alapnak a munkanélküliek 
újrabeilleszkedése szempontjából betöltött jelentőségét − hatékonyabban támogassa a 
tagállamokat a Globalizációs Alkalmazkodási Alap révén történő finanszírozáshoz 
megfelelő projektek kiválasztásában;

11. kéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a szociális és foglalkoztatási területre 
vonatkozó többi költségvetési sort is, és állapítsa meg, hogy miért nem hívták le teljes 
egészében az előirányzott pénzeszközöket;

12. a Bizottságtól részletes értékelő jelentéseket kér a kísérleti projektekre vonatkozóan.


