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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 18 proc. Bendrijos išlaidų sanglaudos politikai tenka užimtumo 
ir socialinės apsaugos sričiai, o didžiausios išlaidų dalies šioje politikos srityje 94 proc. 
tenka Europos socialiniam fondui (ESF);

2. palankiai vertina tai, kad kalbant apie Europos socialiniam fondui skirtas lėšas 
įsipareigojimų asignavimai buvo panaudoti 100 proc. (10,8 mlrd. eurų), o mokėjimų 
asignavimai 87,9 proc. (7,1 mlrd. eurų); pripažįsta, kad mokėjimų panaudojimo kvota yra 
mažesnė, nes kai kurie įsipareigojimai prisiimti tik per paskutinį metų ketvirtį; teigiamai 
vertina Komisijos pastangas pagerinti finansų valdymą;

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai atlikdami tyrimą nustatė, jog klaidų lygis buvo sumažintas 
iki 7,7 proc.; yra nustebintas, kad Audito Rūmai nustatė, jog ES direktyvos nebuvo 
tinkamai perkeltos į nacionalinius teisės aktus dėl viešųjų pirkimų, todėl tikisi, kad 
Komisija geriau prižiūrės perkėlimą į nacionalinius teisės aktus ir tikrins remiamų 
projektų tinkamumą;

4. pripažįsta, kad Komisija, organizuodama dvišalius ir daugiašalius mokymus, dėjo 
pastangas užtikrinti, kad valstybės narės nuolatos mokytų ir informuotų paramos gavėjus 
ir vykdymo įstaigas, joms patartų ir vadovautų siekdamos sumažinti klaidų lygį;

5. dar kartą ragina įpareigoti valstybes nares pateikti ataskaitą apie finansavimo priemonių 
finansų valdymą ir remia Audito Rūmų reikalavimą, kad Komisija turėtų reguliariai 
kontroliuoti ESF panaudojimą;

6. apgailestauja, kad iki šiol Komisija tik iš dalies įgyvendino Audito Rūmų rekomendaciją 
dėl ESF panaudojimą kovojant su mokyklos nebaigimu; 

7. primena, kad už lėšų valdymą atsakingas Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
generalinis direktoratas turi imtis tinkamų priemonių, siekdamas užkirsti kelią 
sukčiavimui ir korupcijai; palankiai vertina glaudų bendradarbiavimą su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF); reikalauja užtikrinti, kad sukčiavimo atvejais, susijusiais su 
ESF, tyrimą atliktų ir sankcijas taikytų taip pat ir nacionalinės teisminės institucijos;

8. palankiai vertina Komisijos siekį rengiant kasmetines audito tarnybų kontrolės ataskaitas 
ir apibendrintas metines ataskaitas užtikrinti visų valstybių narių visapusišką atskaitomybę 
ir mano, jog reikia, kad Komisija išplėstų savo tikrinimo veiklą informuodama Parlamentą 
apie ES finansavimo pridėtinę vertę;

9. pabrėžia specialias ESF tikslinių grupių ir už projektus atsakingų asmenų reikmes; siūlo, 
kad prie bendro projektų finansavimo būtų taip pat prisidedama savanoriška ne pelno 
organizacijų veikla ir įnašais natūra; prašo už projektus atsakingų asmenų pateikti aktualią 
ESF administravimo išlaidų, suskirstytų pagal valstybes nares ir projektus, apžvalgą;
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10. mano, kad būtina, ypač atsižvelgiant į Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo finansavimą, nurodyti įvairių finansinių priemonių vieneto išlaidų orientacines 
vertes, ir atkreipia dėmesį į tai, kad iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo buvo finansuotas tik 21 projektas, kurių bendra vertė yra 105 mln. eurų, nors buvo 
skirta iki 500 mln. eurų asignavimų; taigi tikisi, kad atsižvelgdama į fondo svarbą 
bedarbių pakartotinei integracijai Komisija veiksmingiau teiks paramą valstybėms narėms 
atrenkant tinkamus projektus, kuriuos galima finansuoti iš Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo;

11. ragina Audito Rūmus patikrinti taip pat ir kitas socialinės ir užimtumo srities biudžeto 
eilutes ir nustatyti, kodėl nebuvo visiškai panaudoti numatyti asignavimai;

12. tikisi, kad Komisija pateiks išsamias bandomųjų projektų vertinimo ataskaitas.


