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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej,
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy kontynuował ocenę obszaru
zatrudnienia i spraw społecznych na podstawie próby dużej liczby transakcji; ubolewa
z powodu wzrostu wskaźnika błędu w tym obszarze polityki, który w 2012 r. wyniósł
3,2% w porównaniu z 2,2% w poprzedzającym roku; zauważa, że ten wskaźnik błędu był
nadal najniższy wśród wszystkich obszarów polityki;
2. wskazuje na znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jako głównego
narzędzia politycznego służącego realizacji polityki zatrudnienia i polityki społecznej,
szczególnie w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, gdy takie inwestycje
w kapitał ludzki, zatrudnienie i włączenie społeczne są najbardziej potrzebne; zauważa, że
w 2012 r. wydatki EFS stanowiły około 97% wydatków na ten obszar polityki;
3. ponawia apel o monitorowanie instrumentów finansowych, w szczególności EFS,
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, odpowiednich elementów
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej i europejskiego instrumentu mikrofinansowego
Progress, oraz o pomiar ich wyników w odniesieniu do konkretnych celów polityki
ustanowionych w strategii „Europa 2020”, a także w rocznym procesie politycznym
w ramach europejskiego semestru;
4. ubolewa z powodu błędów wynikających z niekwalifikowalnych projektów i wydatków;
ponawia apel o skuteczniejsze monitorowanie zgodności z zasadami kwalifikowalności;
5. uważa, że szereg błędów wynikających z naruszenia zasad zamówień publicznych i braku
kwalifikowalności uczestników można przypisać dodatkowym wymogom w prawie
krajowym; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o dokonanie przeglądu takich
przypadków – czynnego i biernego – nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów,
aby ograniczyć zbędne obciążenia administracyjne i skomplikowane procedury w dostępie
do EFS i innych środków wydatkowanych w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych;
w związku z tym zwraca uwagę na niedawne sprawozdanie Komisji dotyczące
uproszczenia i nadmiernie rygorystycznego wdrażania w odniesieniu do Europejskiego
Funduszu Społecznego1, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie nowego rozporządzenia;
6. odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące korzyści wynikających ze
stosowania uproszczonych opcji kosztów, co zmniejsza ryzyko błędu i obciążenia
administracyjne beneficjentów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 26% transakcji EFS
objętych próbą już wykorzystywało te opcje w 2012 r.2; opowiada się za szerszym
wykorzystywaniem uproszczonych opcji kosztów w przyszłym wieloletnim okresie
finansowania;
1

„Simplification and Gold-plating in the European Social Fund”, ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DG
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska.
2
„Simplification and Gold-plating in the European Social Fund”, ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, DG
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska, str. 4.
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7. przypomina o potrzebie lepszego wykorzystania środków przeznaczonych na
finansowanie EURES, w którego przypadku wskaźnik wykorzystania w latach 2010–2012
obniżył się; z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w 2012 r. programu „Twoja
pierwsza praca z EURES-em” będącego jednym z przewodnich działań na rzecz
rozwiązania problemu bezrobocia wśród młodzieży;
8. zwraca się do władz europejskich i krajowych, aby podczas ustanawiania mechanizmu
kontroli wykorzystania Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
dostosowały go do charakteru zainteresowanych podmiotów.
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