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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2016 finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo finansinė 

padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai; 

2. pripažįsta, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (toliau – Fondas) ir 

toliau iš esmės prisideda plėtojant politiką, o jo ekspertinės žinios ir toliau dažnai 

naudojamos rengiant pagrindinius Sąjungos politikos dokumentus; 

3. teigiamai vertina Fondo veiklą įgyvendinant ketverių metų (2013–2016 m.) darbo 

programą „Nuo krizės iki atsigavimo. Geriau pagrįsta politika siekiant konkurencingos 

ir sąžiningos Europos“; palankiai vertina aukštos kokybės Fondo analizę ir indėlį į 

politiką, susijusius su gyvenimo ir darbo sąlygomis, darbo santykiais ir užimtumu bei 

darbo rinkos pokyčiais, visų pirma 6-ojo Europos darbo sąlygų tyrimo apžvalgos 

ataskaitą ir ataskaitą „Naujos darbo formos“; pabrėžia, koks svarbus trišalis Fondo 

valdymas, sudarantis galimybę atlikti išsamią ekonominės ir socialinės realybės 

apžvalgą; 

4. pabrėžia, kad būtina išlaikyti tvirtą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 

bendradarbiavimą, kad būtų galima pasinaudoti Fondo ekspertinėmis žiniomis ir vesti 

konstruktyvias bei įrodymais pagrįstas diskusijas; teigiamai vertina programų 

įgyvendinimo rodiklį (97 proc.), kuris buvo gerokai didesnis už 2016 m. tikslą ir buvo 

labai pagerintas, palyginti su dvejais ankstesniais metais; 

5. palankiai vertina tai, kad Parlamentas, Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai yra 

pagrindiniai Fondo teikiamų praktinių žinių naudotojai ir kad jie suvokia šių žinių 

kokybę ir svarbą; 

6. teigiamai vertina tai, kad sėkmingai ir labai gerai organizuotai įgyvendinta Fondo 

ketverių metų darbo programa, kaip matyti iš visų pagerėjusių Fondo pagrindinių 

veiklos rezultatų rodiklių; 

7. pažymi, kad peržiūrėtas Tarybos reglamentas Nr. 0365/75/EEB1, kuriuo įsteigtas Fonas, 

ir palankiai vertina tai, kad Parlamentas ir Komisija įtraukė aiškią nuorodą, susijusią su 

išorės audito ataskaitų ir vertinimų naudojimu; 

8. atkreipia dėmesį į Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) 2016 m. audito ataskaitą, 

kurioje pabrėžiama, kad reikia pagerinti Fondo projektų valdymą, visų pirma 

atsižvelgiant į valdymo tvarką, stebėseną ir ataskaitų teikimą, ir sveikina Fondo 

pasiryžimą bendradarbiaujant su VAT įgyvendinti sutartą veiksmų planą; 

9. džiaugiasi dėl pavyzdingai aukšto biudžeto lėšų panaudojimo lygio (100 proc.); vis 

dėlto pažymi, kad į 2017 m. perkeltų III antraštinės dalies asignavimų lygis (43 proc.) 

                                                 
1 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1–4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
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padidėjo, palyginti su 2016 metais (31 proc.), šį padidėjimą daugiausia lėmė projektai, 

tebevykdomi ir ataskaitiniams metams pasibaigus; atkreipia dėmesį į Fondo atsakymą, 

kuriame paaiškinama, kad tai buvo planuoti perkėlimai ir faktiškai jų buvo mažiau negu 

pradinė 3 mln. EUR suma; 

10. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Fondas galėtų apsvarstyti galimybę 

nustatyti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant geriau parodyti daugiametį 

operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, įvykdymo ir 

apmokėjimų; 

11. palankiai vertina Fondo taisomuosius veiksmus, susijusius su darbo užmokesčio 

koregavimais, kurių ėmėsi Fondas atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitas; pažymi, 

kad 2017 m. antrą ketvirtį atliktas darbo užmokesčio funkcijos auditas siekiant 

papildomai užtikrinti, kad yra įdiegtos ir gerai veikia atitinkamos procedūros ir 

kontrolės priemonės, ir ragina Fondą prireikus imtis būtinų priemonių; 

12. reiškia susirūpinimą dėl didėjančio Airijos valstybės koeficiento neigiamo poveikio 

biudžetui ir dėl to kylančios vis didesnės rizikos, kad bus kenkiama Fondo finansiniam 

pajėgumui vykdyti savo įgaliojimus; tikisi, kad Sąjungos institucijos imsis veiksmų 

šiam poveikiui kompensuoti; 

13. palankiai vertina gerą Fondo ir kitų Sąjungos agentūrų, visų pirma Europos profesinio 

mokymo plėtros centro (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 

(EU-OSHA), Europos mokymo fondo (ETF), Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūros (FRA) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE), bendradarbiavimą 

planuojant ir įgyvendinant jo darbą, kad būtų užtikrintas geras jo veiklos koordinavimas 

ir sąveikos; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant daugelį veiksmų visoje Sąjungoje Fondas labai 

prisidėjo prie kovos su skurdu ir nesąžiningų darbo sutarčių sudarymu. 
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