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PASIŪLYMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai ir toliau vertino užimtumo ir socialinių reikalų
sritį nagrinėdami daugelio operacijų imtį; apgailestauja dėl to, kad šios politikos srities
klaidų lygis išaugo: 2012 m. jis siekė 3,2 proc., palyginti su 2,2 proc. ankstesniais metais;
pažymi, kad šis klaidų lygis vis tiek buvo mažiausias atsižvelgiant į visas kitas politikos
sritis;
2. atkreipia dėmesį į Europos socialinio fondo (ESF) svarbą, nes šis fondas – tai pagrindinė
politikos priemonė, kuria įgyvendinama užimtumo ir socialinė politika, ypač ekonomikos
nuosmukio sąlygomis, kai labiausiai reikia tokių investicijų į žmogiškąjį kapitalą,
užimtumą ir socialinę įtrauktį; pažymi, kad 2012 m. ESF išlaidos sudarė apie 97 proc. šios
politikos srities išlaidų;
3. pakartoja savo raginimą stebėti finansines priemones, ypač ESF, Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondą, atitinkamas Pasirengimo narystei pagalbos priemonės
sudedamąsias dalis ir Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, ir vertinti jų veikimą
atsižvelgiant į konkrečius politikos tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 2020“, taip pat
per metinį Europos semestro politikos procesą;
4. apgailestauja dėl klaidų, kurios daromos dėl netinkamų finansuoti projektų ir išlaidų;
pakartoja savo raginimą efektyviau stebėti, ar laikomasi tinkamumo finansuoti taisyklių;
5. mano, kad kai kurios klaidos, susijusios su viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimais ir
kriterijų neatitinkančiais dalyviais, padarytos dėl papildomų nacionalinių teisės aktų
reikalavimų; ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti tokius aktyvaus ir pasyvaus
perteklinio reglamentavimo atvejus, kad būtų sumažinta nereikalinga administracinė našta
ir sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti ESF ir kitomis užimtumo ir socialinių reikalų
lėšomis; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į Komisijos neseniai paskelbtą ataskaitą „Europos
socialinio fondo supaprastinimas ir perteklinis reglamentavimas“1, ypač atsižvelgiant į
naujo reglamento įgyvendinimą;
6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl supaprastintų išlaidų metodų, kuriuos taikant
sumažinama klaidų rizika ir paramos gavėjams tenkanti administracinė našta, taikymo
naudos; palankiai vertina tai, kad vykdant 26 proc. į imtį įtrauktų ESF operacijų 2012 m.
jau buvo naudojamasi šiais metodais2; remia platesnį supaprastintų išlaidų metodų
panaudojimą būsimu daugiamečiu finansiniu laikotarpiu;
7. primena poreikį gerinti EURES skiriamų lėšų panaudojimą, kuris 2010–2012 m.
laikotarpiu sumažėjo; palankiai vertina tai, kad 2012 m. pradėti vykdyti „Tavo pirmasis
EURES darbas“ veiksmai – tai viena iš pavyzdinių iniciatyvų, kuria siekiama spręsti
1

„Europos socialinio fondo supaprastinimas ir perteklinis reglamentavimas“, nuoroda: Ares(2013)3470438978 13/11/2013, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD.
2
„Europos socialinio fondo supaprastinimas ir perteklinis reglamentavimas“, nuoroda: Ares(2013)3470438978 13/11/2013, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, p. 4.
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jaunimo nedarbo problemą;
8. ragina ES ir nacionalines valdžios institucijas atkreipti dėmesį į tai, kad, nustatant Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų panaudojimo kontrolės
mechanizmus, juos reikia pritaikyti prie atitinkamų suinteresuotųjų subjektų pobūdžio.
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