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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. zwraca uwagę, że 18% wydatków na politykę spójności Wspólnoty przypada na 
zatrudnienie i sprawy społeczne, przy czym największą część wydatków w tym obszarze 
polityki ponosi w 94% Europejski Fundusz Socjalny (EFS);

2. z zadowoleniem zauważa zatem, że środki EFS na zobowiązania w wysokości 
10,8 mld EUR wykorzystano w 100%, a środki na płatności w wysokości 7,1 mld EUR do 
poziomu 87,9%; uznaje, że niższy udział procentowy płatności wynika z faktu, że część 
zobowiązań wpłynęła dopiero w ostatnim kwartale; uznaje wysiłki Komisji na rzecz 
poprawy zarządzania finansami;

3. z zadowoleniem przyjmuje zatem, że na podstawie przeprowadzonych kontroli Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził obniżenie wskaźnika błędu do 7,7%; jest zaskoczony 
stwierdzeniem Trybunału Obrachunkowego, że dyrektywy UE dotyczące przetargów 
publicznych nie zostały prawidłowo wdrożone do przepisów krajowych i oczekuje od 
Komisji lepszego nadzoru transpozycji dyrektyw do prawa krajowego oraz kontroli 
dopuszczalności finansowanych projektów;

4. uznaje wysiłki Komisji, aby dzięki dwu- i wielostronnym szkoleniom umożliwić
państwom członkowskim przeprowadzanie ciągłych szkoleń oraz przekazywanie 
informacji, porad i wskazówek dla beneficjentów i organów wykonawczych, w celu 
zmniejszenia wskaźnika błędu;

5. ponawia wezwanie do zobowiązania państw członkowskich do składania sprawozdań 
z realizacji instrumentów finansowych i przychyla się do wezwania Trybunału 
Obrachunkowego do regularnej kontroli działań EFS przez Komisję;

6. wyraża ubolewanie, że zalecenia Trybunału Obrachunkowego dotyczące wkładu EFS 
w zwalczanie przedwczesnego porzucania nauki zostały do tej pory wdrożone przez 
Komisję jedynie częściowo;

7. przypomina, że zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Włączenia Społecznego, która zarządza środkami, jest przyjęcie odpowiednich środków 
na rzecz zapobiegania oszustwom i korupcji; z zadowoleniem przyjmuje ścisłą 
współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); 
wzywa do zapewnienia, że przypadki oszustw w EFS będą ścigane i karane także przez 
krajowe organy wymiaru sprawiedliwości;

8. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji, żeby pociągnąć wszystkie państwa 
członkowskie do wszechstronnej odpowiedzialności poprzez roczne sprawozdania 
organów kontrolnych i roczne sprawozdania podsumowujące; ponadto uważa za 
konieczne takie rozszerzenie działań kontrolnych Komisji, aby mogła podawać 
Parlamentowi wartość dodaną finansowania ze środków UE;



PE478.510v01-00 4/4 PA\887125PL.doc

PL

9. podkreśla szczególne potrzeby grup docelowych i promotorów projektów w EFS; zachęca 
do włączenia działalności wolontariackiej w organizacjach pożytku publicznego 
i wkładów rzeczowych do współfinansowania projektów; zwraca się o przeprowadzenie 
zaktualizowanego badania na temat kosztów administracyjnych EFS u promotorów 
projektów w poszczególnych państwach członkowskich i w odniesieniu do 
poszczególnych projektów;

10. uważa za niezbędne, szczególnie w odniesieniu do finansowania przez Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji, podanie orientacyjnej wartości kosztów 
jednostkowych poszczególnych wspieranych finansowo działań oraz zwraca uwagę, że 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji sfinansował zaledwie 21 projektów 
o łącznej wartości 105 mln EUR, przy dostępnych środkach o wysokości do 500 mln 
EUR; oczekuje zatem od Komisji, że w obliczu dużego znaczenia funduszu dla 
reintegracji bezrobotnych skuteczniej wesprze państwa członkowskie przy wyborze 
odpowiednich projektów, które mają być finansowane przez Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji;

11. wzywa Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia kontroli innych pozycji budżetu 
w obszarze polityki społecznej i polityki zatrudnienia oraz do ustalenia, dlaczego dostępne 
środki nie są w pełni wykorzystywane;

12. oczekuje od Komisji wyczerpujących sprawozdań z oceny projektów pilotażowych.


