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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:

Általános rész

1. megállapítja, hogy a 2004. költségvetési évet a tíz új tagállam 2004. május 1-i belépése, és 
ezáltal automatikusan a költségvetési keret és terjedelem bővítése jellemezte. A 
költségvetési ügyvitel szempontjából a 2004-es év a reformok további konszolidálását 
jelentette és az első év volt, amelyben a költségvetést teljes mértékben a tevékenységalapú 
költségvetés-tervezés (Activity Based Budgeting - ABB) szerint lett meghatározva és 
végrehajtva;

Az 5. fejezethez: strukturális intézkedések

2. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék a strukturális intézkedések területén a kezelési és 
ellenőrzési rendszerekben ismét gyenge pontokat fedezett fel és felhívja különösen a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul javítsanak a helyzeten;

3. csatlakozik a Számvevőszéknek a helyben végzett projektellenőrzések számának 
növeléséről szóló javaslatához; ezzel kapcsolatban sajnálja, hogy a Foglalkoztatási Ügyek 
Főigazgatósága nem végzett megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy alátámassza 
a kezelési és ellenőrzési rendszerek következtetéseit a tagállamok 2000-2006 közötti 
időszakára vonatkozóan;

4. általában véve elégedett a felhasználási rátákat érintő előrelépések terveivel; megállapítja, 
hogy ezeket valószínűleg az n+2 szabály alkalmazásához is hozzá kell rendelni;

A 6. fejezethez: belső politikai területek

5. általában véve elégedett a költségvetési tételek felhasználási rátáival a foglalkoztatási és 
szociális ügyek területén, amelyeket a Bizottság jobb irányítására lehet visszavezetni;

6. megállapítja, hogy a belső politikai területeken még mindig nincs megfelelő biztosíték a 
kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére; felhívja a Bizottságot annak folyamatos 
ellenőrzésére, hogy a költségtérítési rendszert lehet-e egyszerűsíteni és a különböző
programok folyamatait és eljárásait meg lehet-e világosabban is fogalmazni;


