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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošne ugotovitve

1. ugotavlja, da je proračunsko leto 2004 zaznamoval pristop desetih novih držav članic 1. 
maja tega leta in skupaj s tem razširitev proračunskega okvira in obsega; glede upravljanja 
proračuna je leto 2004 potekalo v znamenju nadaljnje konsolidacije reforme in je bilo 
prvo leto, ko je bil proračun docela sprejet in izveden v skladu s proračunsko strukturo po 
dejavnostih (ABB);

O poglavju 5: strukturni ukrepi

2. je seznanjen s tem, da je Računsko sodišče na področju strukturnih ukrepov odkrilo nove 
pomanjkljivosti sistemov upravljanja in nadzora ter poziva zlasti države članice, naj nujno 
uvedejo izboljšave;

3. se pridružuje priporočilu Računskega sodišča, da je treba povečati število kontrol 
projektov na kraju samem; v tem pogledu obžaluje, da generalni direktorat za 
zaposlovanje ni izvedel dovolj pregledov, da bi podkrepil sklepe v zvezi s sistemi 
upravljanja in nadzora v državah članicah za obdobje od 2000 do 2006;

4. je načeloma zadovoljen z napredkom, ki je bil dosežen v zvezi s stopnjami uporabe; 
ugotavlja, da to verjetno drži tudi za uporabo pravila "N+2";

O poglavju 6: notranja politična področja

5. je načeloma zadovoljen s stopnjami uporabe proračunskih vrstic za področje zaposlovanja 
in socialnih zadev, ki jih je mogoče pripisati boljšemu upravljanju Komisije;

6. ugotavlja, da na notranjih političnih področjih žal še vedno ni zagotovljena dovolj velika 
mera zanesljivosti za zakonitost in pravilnost plačil; poziva Komisijo, naj nemudoma 
preuči, ali ni mogoče poenostaviti njenega sistemov povračila stroškov in jasneje 
opredeliti postopkov in navodil za programe;


