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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2011 työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
toimintalohkosta otettiin ensimmäistä kertaa erillinen otos ja sitä arvioitiin erikseen 
koheesiopolitiikan luvusta; panee tyytyväisenä merkille tämän toimintalohkon 
2,2 prosenttiin laskeneen virhetason, sillä kaikkien toimintalohkojen keskimääräinen 
virhetaso on 3,9 prosenttia;

3. palauttaa mieliin tarpeen seurata ja mitata rahoitusvälineiden tuloksellisuutta ja verrata 
sitä poliittisiin tavoitteisiin – Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin – puutteiden 
havaitsemiseksi ja edistyksen aikaansaamiseksi; pyytää, että tuloksellisuutta koskevat 
tiedot ja aineisto olisivat saatavilla vuosittain; katsoo, että vallitsevan talous- ja 
rahoituskriisin yhteydessä tarvitaan ehdottomasti moniin kriteereihin perustuvaa 
tuloksellisuutta koskevaa aineistoa ESR:n toimista;

4. pahoittelee, että vaikka ESR:n budjettikohtia täydennettiin siirroilla toisista 
budjettikohdista ja lisätalousarviolla, edunsaajille jäi maksamatta 2,7 miljardia euroa 
maksumäärärahojen riittämättömän määrän vuoksi; pyytää komissiota ehdottamaan ja 
neuvostoa hyväksymään tarkat maksumäärärahojen määrät vuosittaisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä, jotta vältytään epävarmuudelta ja budjettivallan 
käyttäjälle aiheutuvalta tarpeettomalta menettelyjen mukanaan tuomalta rasitteelta ja jotta 
maksut voidaan suorittaa oikea-aikaisesti edunsaajille;

5. panee tyytyväisenä merkille, että ESR:lle myönnettiin 3,25 miljoonan lisämäärärahat 
operatiivisen teknisen avun budjettikohtaan, jotta se voi ottaa käyttöön 
erityisasiantuntemusta ja tukea Kreikan ESR:n toimenpideohjelman täytäntöönpanoa;

6. panee merkille, että Progress-ohjelmassa työllisyyden osa-alueen osuus menoista on 
hieman alhaisempi kuin osa-alueen osuus ohjelmasta; toteaa, että arviointikertomuksen1

päätelmien mukaisesti työllisyyspolitiikkaa koskevaan neuvontaan, tutkimukseen ja 
analysointiin sekä keskusteluun olisi käytettävä nykyistä enemmän määrärahoja; 

7. pyytää, että Progress-ohjelman, EU-OSHAn ja Eurofoundin toimintaa rationalisoidaan ja 
tehtävät jaetaan niiden kesken entistä selkeämmin tuotettaessa todentavaa aineistoa 
työturvallisuuden ja työterveyden alalla;

8. panee merkille, että Euresin käyttöaste oli 74 prosenttia kaudella 2010–2011 ja 
67 prosenttia kaudella 2011–2012; pyytää komissiota parantamaan Eures-verkon 
määrärahojen käyttöä, jotta tämän välineen potentiaali hyödynnetään täysipainoisesti 
aikana, jona työttömyysasteet ovat nousseet huimiksi EU:ssa.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report, Ecorys, 22. joulukuuta 2011.


