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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad 2018 m. buvo priešpaskutiniai dabartinės daugiametės finansinės 
programos (DFP) įgyvendinimo metai ir kad visos finansinės programos šiuo metu 
veikia visu pajėgumu;

2. susirūpinęs pažymi, kad prašymai dėl didelės vertės mokėjimų buvo atidėti ir bus 
pateikti per kelerius ateinančius metus ir kad tai turėjo įtakos išankstinio finansavimo 
naudojimui ir neįvykdytiems įsipareigojimams bei turės įtakos mokėjimų asignavimų 
poreikiams kito DFP laikotarpio pradžioje;

3. palankiai vertina tai, kad 2018 m. audito institucijos pirmą kartą pranešė apie klaidas 
naudojant bendrą metodiką, dėl kurios susitarė Komisija ir valstybės narės; pažymi, kad 
pastaruosius keletą metų nuolat mažėjo bendras įvertintas klaidų, susijusių su išlaidomis 
iš ES biudžeto, lygis (4,4 proc. 2014 m.; 3,8 proc. 2015 m.; 3,1 proc. 2016 m.); 2,4 proc. 
2017 m. ir 2,6 proc. 2018 m.);

Pastabos dėl DFP 1b išlaidų pakategorės „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“

Bendrosios pastabos

4. pažymi, kad Europos Audito Rūmai 2018 m. nustatė, jog labai padidėjo valstybių narių 
prašymų išmokėti lėšas iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų), kurie 
apima Europos socialinį fondą, skaičius; kartu pažymi, kad tų fondų lėšų įsisavinimas ir 
toliau buvo lėtesnis nei planuota – šis reiškinys prisidėjo prie ESI fondų neįvykdytų 
įsipareigojimų padidėjimo; 

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad apskaičiuotas klaidų lygis ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos srityje yra 5,0 proc., o tai gerokai viršija 
reikšmingumo ribą (2 proc.); 

6. pripažįsta, kad šioje politikos srityje Sąjungos lėšų panaudojimui būdingas išlaidų 
kompensavimas, kuriam taikomos sudėtingesnės taisyklės nei kai kuriose kitose 
politikos srityse; pabrėžia, kad būtent tai lemia palyginti aukštą klaidų lygį šioje 
politikos srityje – jis padidėjo 3,0 proc., palyginti su ankstesniais metais; 

7. taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad, Europos Audito Rūmų duomenimis, Užimtumo, 
socialinių reikalų ir įtraukties GD, apskaičiuodamas rizikos apimtį (1,8 proc. 2018 m. 
išlaidų, priklausančių Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD kompetencijai arba 
247 mln. EUR), nepakankamai įvertino pažeidimų lygį 2018 m.;

8. šiais metais dar kartą pabrėžia būtinybę imtis veiksmingų priemonių siekiant sumažinti 
tokio pobūdžio klaidų skaičių ir kartu pasiekti gerų rezultatų ir ragina Komisiją skubiai 
įgyvendinti Europos Audito Rūmų rekomendacijas šioje politikos srityje; 

ESF
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9. pažymi, kad, kalbant apie Europos socialinį fondą (ESF), Jaunimo garantijų iniciatyvą 
(YEI) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF), trys 
ESF / YEI programos, skirtos Jungtinei Karalystei, Italijai ir Vengrijai ir viena EPLSAF 
programa, skirta Italijai, buvo sustabdytos ir dėlto 2018 m. buvo sustabdyti keli 
mokėjimai; pažymi, kad atitinkamoms valstybėms narėms buvo išsiųsti 33 įspėjamieji 
raštai;

EPLSAF

10. primena Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 05/2019 („Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). Parama vertinga, bet kol kas 
nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant skurdą“) išvadas, visų pirma Audito Rūmų 
išvadą, kad EPLSAF lėšomis ne tik mažinamas skurdas teikiant pagalbą maistu (ši 
pagalba sudaro 83 proc. EPLSAF biudžeto) – dėl jo novatoriškų socialinės politikos 
elementų valstybės narės turi galimybių skatinti socialinę įtrauktį; 

11. susirūpinęs pažymi, kad dėl stebėsenos apribojimų EPLSAF indėlis mažinant skurdą 
nebuvo nustatytas, ir ypač apgailestauja dėl to, kad Komisija neturi duomenų, kurie 
rodytų santykinę EPLSAF svarbą bendrai paramai nepasiturintiems asmenims 
Sąjungoje;

Kova su galimu sukčiavimu

12. primena, kad Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 6/2019 „Sukčiavimo 
panaikinimas ES sanglaudos politikos srityje. Vadovaujančiosios institucijos turi 
stiprinti aptikimą, atsaką ir koordinavimą“) išvadose teigiama, kad nepaisant to, jog 
būta teigiamų pokyčių, susijusių su vadovaujančiųjų institucijų atliekamu sukčiavimo 
rizikos nustatymu ES sanglaudos fonduose ir prevencinių priemonių rengimu, joms vis 
dar reikia gerinti sukčiavimo aptikimą, atsaką į jį ir koordinavimą;

Pastabos dėl DFP 1a išlaidų pakategorės „Konkurencingumas augimui ir užimtumui 
skatinti“

Bendrosios pastabos

13. primena, kad didžiąją išlaidų pagal DFP 1a išlaidų pakategorę dalį tiesiogiai valdo 
Komisija ir jos teikiamos kaip dotacijos projektuose dalyvaujantiems viešiesiems ar 
privatiesiems paramos gavėjams; 

14. su pasitenkinimu pažymi, kad įvertintas klaidų lygis „Konkurencingumo augimui ir 
darbo vietų kūrimui skatinti“ srityje siekia 2,0 proc., o tai yra didelis sumažėjimas, 
palyginti su 2017 m. (4,2 proc.) ir 2016 m. (4,1 proc.), ir pažymi, kad dauguma klaidų 
buvo susijusios su išlaidomis moksliniams tyrimams, o su kitomis išlaidomis susijusios 
klaidos yra nedidelės;

EaSI

15. pažymi, kad, pasak Komisijos, Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos (EaSI) laikotarpio vidurio įvertinimas parodė, kad jos tikslai tebėra aktualūs 
ir kad taikant programą veiksmingai pasiekiami atitinkami suinteresuotieji subjektai, 
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efektyviai siekiama rezultatų ir įgyvendinami tikslai; taip pat pažymi, kad, nors trys 
programos kryptys („Progress“, EURES ir „Mikrofinansai ir socialinis verslumas“), 
regis, veikia nepriklausomai, buvo nustatyta keletas sričių, kuriose efektyvumas 
(sinergija) galėtų būti didesnis;

Agentūros

16. pažymi, kad Komisija 2018 m. baigė savo pirmąjį kompleksinį Europos Komisijos 
agentūrų, veikiančių užimtumo ir socialinės politikos srityje (EUROFOUND, 
CEDEFOP, ETF ir EU-OSHA), vertinimą, kuris papildė trijų trišalių agentūrų 
steigiamojo reglamento peržiūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad šiuo vertinimu buvo 
patvirtinta agentūrų svarba, efektyvumas, veiklos nuoseklumas ir pridėtinė vertė, taip 
pat poreikis sustiprinti jų bendradarbiavimą siekiant išnaudoti sinergiją;   

Išvada

17. palankiai vertina taip, kad Komisija 2018 m. ėmėsi keturių teminių vertinimų (paramos 
jaunimo užimtumui, ESF paramos užimtumui ir mobilumui, ESF paramos švietimui ir 
mokymui ir ESF paramos socialinei įtraukčiai);

18. pripažįsta, kad Audito Rūmų rekomendacija, pagal kurią Komisija turėtų visose savo 
veiklos srityse turėtų nuosekliai vartoti terminus „indėlis“, „išdirbis“, „rezultatas“ ir 
„poveikis“, atitinkančius jos geresnio reglamentavimo gaires, įgyvendinta tik kai kuriais 
atžvilgiais, ir primygtinai ragina Komisiją siekti, kad ši rekomendacija būtų visapusiškai 
įgyvendinta;

19. apskritai prašo Komisijos kuo greičiau įgyvendinti visas dar neįgyvendintas Audito 
Rūmų rekomendacijas ir, vertinant iš tolimesnės perspektyvos, atsižvelgti į Audito 
Rūmų rekomendacijas nuo 2021 m. įgyvendinant veiksmus, susijusius su naujuoju 
ESF+.


