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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните
предложения:
1. приветства факта, че Сметната палата продължава да оценява областта на заетостта
и социалните въпроси чрез извадка от голям брой операции; изразява съжаление
относно увеличения процент грешки за тази област на политиката, който достига
3,2 % през 2012 г. в сравнение с 2,2 % през предходната година; отбелязва, че този
процент грешки все пак е най-ниският сред всички области на политиката;
2. изтъква значението на Европейския социален фонд (ЕСФ) като основен
политически инструмент за изпълнение на политиката в областта на заетостта и
социалните въпроси, особено в период на икономически спад, когато са найнеобходими такива инвестиции в човешкия капитал, заетостта и социалното
приобщаване; отбелязва, че разходите на ЕСФ са представлявали около 97 % от
разходите в тази област на политиката през 2012 г.;
3. отново призовава за мониторинг на финансовите инструменти, по-специално ЕСФ,
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съответните компоненти
на Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския механизъм за
микрофинансиране „Прогрес“, и за измерване на техните резултати спрямо
конкретните политически цели, определени в стратегията „ЕС 2020“, както и в
годишния политически процес на Европейския семестър;
4. изразява съжаление относно грешките, които се дължат на недопустими проекти и
разходи; отново призовава за по-ефикасно наблюдение на спазването на правилата
за допустимост;
5. счита, че редица грешки, които се дължат на нарушения на правилата за възлагане
на обществени поръчки и липса на допустимост на участниците, могат да бъдат
приписани на допълнителните изисквания на националното законодателство;
призовава Комисията и държавите членки да направят преглед на тези случаи на
активно и пасивно прекомерно регулиране, за да намалят ненужната
административна тежест и сложността на достъпа до ЕСФ и други разходи за
заетост и социални въпроси; във връзка с това обръща внимание на неотдавнашния
доклад на Комисията относно опростяването и прекомерното регулиране в
Европейския социален фонд1, по-специално при прилагането на новия регламент;
6. отбелязва констатациите на Сметната палата относно ползите от използването на
опростени варианти за разходите, което намалява риска от грешки и
административната тежест за бенефициентите; приветства факта, че 26 % от
операциите от извадката за ЕСФ вече са използвали тези варианти през 2012 г.2;
1
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подкрепя по-широкото използване на опростените варианти за разходите в бъдещия
многогодишен финансов период;
7. припомня, че е необходимо да се подобри използването на финансирането на
EURES, чиято степен на усвояване отчита спад между 2010 и 2012 г.; приветства
стартирането през 2012 г. на дейностите по програмата „Твоята първа работа с
EURES“, която е едно от водещите действия в отговор на проблема с младежката
безработица;
8. обръща внимание на европейските и националните органи, при създаването на
механизми за контрол на използването на Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, да адаптират фонда съобразно естеството на заинтересованите
страни.
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