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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 за първи път през 2011 г. областта на заетостта и социалните 
въпроси е разгледана и оценена отделно от главата за политиката на сближаване; 
приветства намаляването на нивото на грешки в тази област на политиката, което е 
2,2% в сравнение с 3,9% средно за всички области на политиката;

3. припомня нуждата от наблюдение и измерване на резултатите от финансовите 
инструменти спрямо целите на политиката – целите на „Европа 2020“, за да може да 
се определят недостатъците и да се постигне напредък; призовава за ежегодно 
предоставяне на информация и данни относно резултатите; счита, че в контекста на 
настоящата икономическа и финансова криза има съществена нужда от данни за 
резултатите въз основа на множество критерии относно намесите на ЕСФ;

4. изразява съжаление, че въпреки увеличението на бюджетните редове на ЕСФ 
посредством прехвърляне между бюджетни редове чрез коригиращия бюджет, 
2,7 милиарда евро непогасени плащания на бенефициери няма да могат да бъдат 
изплатени поради недостатъчно бюджетни кредити за плащания; призовава 
Комисията да предложи, а на Съвета – да приеме точните бюджетни кредити за 
плащания в годишната бюджетна процедура с цел да се избегне несигурността и 
ненужната процесуална тежест на бюджетния орган и да се предоставят навременни 
плащания на бенефициерите;

5. приветства факта, че беше добавена сума от 3,25 милиона евро към реда за 
оперативна техническа помощ на ЕСФ с цел да се мобилизира специфичен 
експертен опит и пряко да се подпомогне изпълнението на гръцка оперативна 
програма към ЕСФ;

6. отбелязва, че делът от разходите за заетост в рамките на програма „Прогрес“ е 
малко по-малък от дела, който имат в програмата; вследствие на заключенията от 
доклада за оценка1 счита, че изразходването на средства за консултации относно 
политиката, изследвания и анализ и политически дебат относно заетостта следва да 
се увеличи; 

7. призовава за по-голямо рационализиране и ясно разпределяне на задачите между 
„Прогрес“, EU-OSHA и Eurofound относно предоставяне на доказателства в 
областта на здравеопазването и безопасни условия на труд;

8. отбелязва, че равнищата на потребление за Eures са 74% за периода 2010-2011 г. и 
67% между 2011-2012 г. призовава Комисията да подобри използването на 
средствата за EURES с цел пълното използване на този инструмент по време на 
покачване на процента на безработицата в ЕС.

                                               
1 Междинната оценка на напредъка – окончателен доклад, Ecorys, 22 декември 2011 г.


