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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно въвеждането на 
гаранции и на система за мониторинг на използването на европейски фондове за 
предварително финансиране на инициативата за младежка заетост

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2015)0046),

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети и на комисията по култура и образование 
(A8-0000/2015),

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че европейският социален фонд вече се използва за 
финансиране на редица програми и че той не е неограничен; 

Б. като има предвид, че е необходима пълна прозрачност на условията на 
програмите, за да се гарантира, че те не са вече не се ползват от подпомагане от 
други европейски или национални фондове, и за да се увери в истинската им 
добавена стойност и в потенциала им за създаване на работни места;

1. изисква въвеждането на система за мониторинг, за да се следи начинът, по който 
се използват отпусканите средства, и за да се гарантира доброто им използване;

2. изисква, във връзка с това, редовно да бъде изготвяно подробно описание на 
разходите, което да бъде представяно на органа по освобождаване от отговорност, 
и изисква Европейският парламент и неговите членове да бъдат включени в 
мониторинга.


