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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. opozarja, da se 18 % odhodkov za kohezijsko politiko Skupnosti porabi za zaposlovanje 
in socialne zadeve, pri čemer se večidel odhodkov za to politično področje (94 %) pokrije 
iz Evropskega socialnega sklada;

2. zato z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo Evropskemu socialnemu skladu dodeljenih 10,8 
milijarde EUR v obveznostih, kar ustreza ravni 100 %, in 7,1 milijarde EUR v plačilih, 
kar ustreza ravni 87,9 %; priznava, da je do nižjega zneska pri plačilih prišlo zato, ker so 
bile nekatere obveznosti vnesene šele v zadnjem četrtletju; je seznanjen s prizadevanji 
Komisije za boljše finančno poslovodenje;

3. je zato zadovoljen, da je Računsko sodišče v preiskavi ugotovilo, da je bilo mogoče 
zmanjšati stopnjo napak na 7,7 %; je presenečen nad ugotovitvijo Računskega sodišča, da 
direktive EU na področju oddaje javnih naročil niso bile ustrezno prenesene v nacionalno 
zakonodajo, zato zahteva, da bo Komisija bolje nadzorovala prenos v nacionalno 
zakonodajo in preverila dopustnost subvencioniranih projektov;

4. priznava prizadevanja Komisije, ki želi z dvostranskimi in večstranskimi usposabljanji 
zagotoviti, da bodo države članice upravičence in izvajalske organe nenehno usposabljale, 
obveščale in vodile ter jim svetovale;  

5. ponovno zahteva, da se države članice obveže k poročanju o izvajanju instrumentov 
financiranja, ter se pridružuje zahtevi Računskega sodišča, da bi morala Komisija redno 
preverjati uporabo Evropskega socialnega sklada;

6. obžaluje, da je Komisija doslej le delno uresničila priporočila Računskega sodišča o 
prispevku Evropskega socialnega sklada k preprečevanju zgodnje opustitve izobraževanja;

7. spominja, da je naloga generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje, ki upravlja sredstva, sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij in 
korupcije; pozdravlja tesno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam 
(OLAF); zahteva zagotovilo, da bodo primere goljufij v zvezi z Evropskim socialnim 
skladom preganjali in kaznovali tudi nacionalni pravosodni organi;

8. pozdravlja prizadevanja Komisije, ki želi z letnimi poročili o kontrolah revizijskih 
organov in povzetki letnih poročil zagotoviti celovito odgovornost vseh držav članic, in 
meni, da mora Komisija razširiti svoje nadzorne dejavnosti ter Parlamentu poročati o 
dodani vrednosti, ki jo prinaša financiranje EU;

9. poudarja posebne potrebe ciljnih skupin in organizatorjev projektov v okviru Evropskega 
socialnega sklada; predlaga, da se med sofinancirane projekte vključijo tudi neplačane 
dejavnosti v neprofitnih organizacijah in stvarni vložki; prosi za novejše podatke o 
stroških upravljanja Evropskega socialnega sklada pri organizatorjih projektov, razvrščene 
po državi članici in projektih;
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10. meni, da je predvsem z ozirom na financiranje Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji nujno opredeliti primerjalne vrednosti za stroške posameznih finančno 
podprtih ukrepov, in opozarja, da se je iz tega sklada financiralo zgolj 21 projektov v 
skupnem znesku 105 milijonov EUR, medtem ko so bila na voljo sredstva v znesku 500 
milijonov EUR; zato pričakuje, da bo Komisija z ozirom na pomen sklada za ponovno 
vključevanje brezposelnih učinkoviteje podpirala države članice pri izbiri projektov, ki bi 
bili primerni za pomoč iz tega sklada; 

11. poziva Računsko sodišče, naj preveri tudi druge proračunske postavke na področju 
socialne politike in politike zaposlovanja, in ugotovi, zakaj razpoložljiva sredstva niso bila 
v celoti uporabljena;

12. pričakuje, da bo Komisija pripravila izčrpna ocenjevalna poročila o pilotnih projektih.


