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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:

Uwagi ogólne

1. stwierdza, że rok budżetowy 2004 upłynął pod znakiem przystąpienia do UE dziesięciu 
nowych Państw Członkowskich 1 maja 2004 r., co wiązało się z automatycznym 
poszerzeniem ram i wielkości budżetu. W odniesieniu do zarządzania finansowego rok 
2004 charakteryzował się dalszą konsolidacją w następstwie reformy i był pierwszym 
rokiem, w którym uchwalenie i wykonanie budżetu odbyło się bez ograniczeń w oparciu o 
budżetowanie zadaniowe (ABB); 

Do rozdziału 5: Działania strukturalne

2. zwraca uwagę, że w zakresie działań strukturalnych Trybunał Obrachunkowy ponownie 
stwierdził istnienie niedociągnięć w systemach administracyjnych i kontrolnych, i wzywa 
w szczególności Państwa Członkowskie do ich pilnego usunięcia;

3. zgadza się z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego dotyczącym zwiększenia liczby 
kontroli projektów na miejscu; w związku z tym ubolewa, że Dyrekcja Generalna ds. 
Zatrudnienia nie przeprowadziła dostatecznych kontroli w celu potwierdzenia wniosków 
dotyczących systemów administracyjnych i kontrolnych w Państwach Członkowskich w 
okresie 2000-2006; 

4. wyraża ogólne zadowolenie w związku z postępami osiągniętymi w zakresie wskaźnika 
wykonania; stwierdza, że przypuszczalnie jest to również rezultat zastosowania zasady 
n+2;

Do rozdziału 6: Polityki Wewnętrzne

5. wyraża ogólne zadowolenie w związku ze wskaźnikiem wykonania linii budżetowych w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych, który należy przypisać lepszemu zarządzaniu 
przez Komisję;

6. stwierdza, że w politykach wewnętrznych wciąż brak jest dostatecznego poświadczenia 
wiarygodności w odniesieniu do zgodności z prawem i prawidłowości płatności; wzywa 
Komisję do stałego sprawdzania możliwości upraszczania systemów zwrotu kosztów, a 
także jaśniejszego formułowania procedur i wytycznych dla różnych programów;


