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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

Rekomendacijos

1. pažymi, kad sanglaudos politika turėtų prisidėti prie makroekonominių ES skirtumų 
mažinimo ir prie ekonominės ir socialinės konvergencijos, atsižvelgiant į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir ypač į užduotis, švietimo, užimtumo ir kovos su skurdu srityse;

2. mano, kad sanglaudos politika, ypač jos socialinis lygmuo, ir krizės poveikis verčia 
būsimą biudžeto planavimą vykdyti pakankamai lanksčiai (pavyzdžiui, perplanavimo 
požiūriu), siekiant ES suteikti galimybes vykdyti anticiklišką politiką;

3. primygtinai reikalauja, kad rengiant naująją daugiametę finansinę programą būtų 
pasinaudota pakankamu finansiniu paketu, kuris ES suteiktų galimybes likti patikima savo 
piliečių atžvilgiu ir pasiekti ambicingus strategijos „Europa 2020“ tikslus;

4. pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartinę ekonominę ir socialinę krizę, daugiamete finansine 
programa būtina remti ir skatinti investicijas, skirtas ekonomikos gaivinimo veiklai, bet 
pirmiausia parodyti savo papildomą naudą kovojant su struktūriniais iššūkiais, ypač su 
nedarbu ir skurdu, su kuriais susiduria valstybės narės;

5. primygtinai reikalauja, kad nauja programa ir naujomis finansinėmis priemonėmis būtų 
atstatytas gyventojų pasitikėjimas Europos projektu, į visas priemones įtraukiant 
horizontaliąsias socialines sąlygas, numatytas Sutarties 9 straipsnyje, siekiant užtikrinti 
aukštą užimtumo lygį, tinkamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skatinti 
aukštą švietimo, mokymo ir sveikatos apsaugos lygį;

6. primygtinai reikalauja, kad ne mažiau kaip 25 proc. finansinio paketo, numatyto 
struktūriniams fondams, būtų paskirti Europos socialiniam fondui, siekiant remti 
galimybes įsidarbinti ir skatinti socialines investicijas;

7. siūlo, kad valstybių narių neįvykdyti įsipareigojimai per du metus būtų perskirti kitoms 
Sąjungos programoms ir (arba) veiklai;

8. pabrėžia, kad svarbu sustiprinti institucijų, atsakingų už sanglaudos politikos 
įgyvendinimą, administracinius gebėjimus, siekiant pagerinti struktūrinių fondų valdymą 
ir taip pat daryti poveikį valstybės institucijų valdymo gebėjimams; remia Komisijos 
pasiūlymus šiuo klausimu;

9. pritaria Komisijos pasiūlymui numatyti ne mažiau kaip 20 proc. ESF lėšų „skatinti 
socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu“ ir pabrėžia, kad tai padaryti būtina;

10. yra įsitikinęs, kad sankcijos, susiję su mikroekonominėmis sąlygomis, pasiūlytomis 
struktūrinių fondų atžvilgiu, prieštarauja pagrindiniam ES solidarumo principui; reikalauja 
atšaukti makroekonominių sąlygų taikymą;
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11. yra įsitikinęs, kad Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos vaidmuo 
yra ypač svarbus Europos lygmeniu remiant socialinės politikos plėtrą ir koordinavimą, 
lengvinant prieigą prie mikrokreditų ir sudarant palankias sąlygas darbuotojų judumui 
tarpvalstybiniu mastu; todėl pabrėžia, kad, atsižvelgiant į darbo vietų kūrimo ir kovos su 
nedarbu ir skurdu iššūkius, programos finansinis paketas būtų padidintas 5 proc., 
vadovaujantis 2011 m. birželio 8 d. EP rezoliucija „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“;

12. reikalauja, kad daugiametėje finansinėje programoje būtų atsižvelgiama į sudėtingą 
jaunimo padėtį darbo rinkoje; taip pat siūlo Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programoje sukurti Jaunimo iniciatyvos kryptį ir jai skirti 150 milijonų eurų 
finansinį paketą;

13. primena apie svarbų Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vaidmenį 
kovojant su neigiamu globalizacijos, pramonės restruktūrizacijos ir netikėtos krizės 
poveikiu; pripažįsta papildomą krizės intervencijos priemonių, kuriomis padedama 
darbuotojams, netekusiems darbo, vėl grįžti į darbo rinką, naudą; pabrėžia, kad po 2014 
m. būtina tęsti ir patobulinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
veiklą, nes šis fondas turi būti prieinamas visiems darbuotojams vienodomis sąlygomis; 
pabrėžia, būtinybę raginti valstybes nares naudotis šiuo fondu siekiant darbotvarkės 
„Europa 2020“ tikslų, valdant restruktūrizaciją ir skatinant naujus įgūdžius, įskaitant 
tikslus, susijusius su naujomis, tvariomis, aukštos kokybės ekologiškomis darbo vietomis; 
taip pat pabrėžia, kad reikalinga supaprastinta ir pagreitinta dotacijų mokėjimo tvarka;

14. pabrėžia, kad programa, skirta tiems, kurie labiausiai skursta, įskaitant dėmesį maisto 
stygiaus problemai, turėtų pagerinti skurstančiųjų padėtį Europoje; primena Komisijai jos 
įsipareigojimą laiku parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant 
po 2014 m. programai užtikrinti paramos tęstinumą pagal naują teisinį pagrindą kartu su 
nepriklausomu finansiniu paketu (išskyrus ESF 20 proc., numatytų skatinti socialinę 
įtrauktį ir kovą su skurdu), ypatingą dėmesį skiriant organizacijų, kurios remia labiausiai 
skurstančius, darbo lengvinimui ir struktūrinės maisto stygiaus problemos sprendimui;

15. pabrėžia partnerystės susitarimų svarbą ir EP narių dalyvavimo stebėsenos komiteto darbe 
būtinybę;

16. primena apie tai, kad labai svarbu aktyviau įtraukti socialinius partnerius, įgyvendinant 
finansuojamas programas, siekiant užtikrinti optimalų sanglaudos politikos biudžeto 
vykdymą;

17. primena, kad politinius sprendimus būtina priimti, juos pagrindžiant objektyviais, 
išsamiais ir patikimais duomenimis ir tyrimais; pabrėžia būtinybę ES agentūroms skirti 
pakankamą biudžetą, kuris joms suteiktų galimybes vykdyti savo įsipareigojimus ir 
patenkinti nuo jų priklausomų institucijų reikmes.
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Pataisos

Pataisa 1

Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo 
dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto
13 dalies pirma įtrauka

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo paskirtis –
papildomai remti nuo esminių pasaulio 
prekybos sistemos struktūrinių pokyčių 
padarinių nukentėjusius darbuotojus ir 
padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, 
taip pat remti nuo globalizacijos padarinių 
nukentėjusius ūkininkus.

13. Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo paskirtis –
papildomai remti nuo dėl globalizacijos
atsiradusių esminių pasaulio prekybos 
sistemos struktūrinių pokyčių padarinių 
nukentėjusius darbuotojus arba tuos, kurie 
nukentėjo nuo pramonės 
restruktūrizavimo ar didelių neplanuotos 
krizės sukeltų padarinių, ir padėti jiems 
vėl integruotis į darbo rinką.

Pataisa 2

Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo 
dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto
13 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

Fondas negali viršyti didžiausios metinės 
429 mln. EUR sumos (2011 m. kainomis). 

Fiksuota metinė rezervo suma siekia 
500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir gali 
būti panaudota per n+1 metus, kaip 
nustatyta pagal Finansinį reglamentą. Šis 
rezervas įtraukiamas į Europos Sąjungos 
bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. 

Pataisa 3

Pasiūlymas dėl tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo 
dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo projekto
13 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

Pateikdama sprendimo panaudoti fondo Pateikdama pasiūlymą dėl sprendimo 
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lėšas pasiūlymą, Komisija kartu pateikia 
abiem biudžeto valdymo institucijoms 
pasiūlymą atlikti perkėlimą į atitinkamas 
biudžeto išlaidų kategorijas. Nepavykus 
susitarti, bus inicijuojama trišalio dialogo 
procedūra.

panaudoti fondą, Komisija kartu abiems 
biudžeto valdymo institucijoms pateikia 
pasiūlymą dėl perkėlimo į atitinkamas 
biudžeto išlaidų kategorijas, kadangi 
ištekliai iš Europos socialinių fondų 
paprastai neperkeliami. Nepavykus 
susitarti, bus inicijuojama trišalio dialogo 
procedūra.
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