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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a foglalkoztatási és a szociális ügyeket 2011 folyamán első ízben 
mintavételezték és értékelték elkülönítve a kohéziós politikára vonatkozó fejezettől; 
üdvözli, hogy ezen a szakpolitikai területen csökkent a hibaszázalék, és a többi terület 
3,9%-os átlagához képest jelenleg 2,2%-on áll;

3. emlékeztet annak szükségességére, hogy figyelemmel kell kísérni és mérni kell a 
pénzügyi eszközöknek a szakpolitikai célkitűzésekhez – az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseihez – viszonyított teljesítményét annak érdekében, hogy azonosítani lehessen 
a hiányosságokat és előre lehessen lépni; arra szólít fel, hogy a teljesítményre vonatkozó 
információk és adatok legyenek évente hozzáférhetővé téve; az a véleménye, hogy a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság tükrében alapvetően fontos az ESZA fellépéseit 
több szempontból is értékelni;

4. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az ESZA költségvetési sorainak a költségvetési 
tételek közötti átcsoportosítások és a költségvetés módosítása révén történő megerősítése 
ellenére a kifizetési előirányzatok elégtelensége miatt a kedvezményezetteknek 2,7 
milliárd eurót nem tudtak kifizetni; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 
bizonytalanság és a költségvetési hatóság felesleges adminisztratív eljárásokkal való 
terhelésének elkerülése, valamint annak érdekében, hogy a kedvezményezetek időben 
megkaphassák a kifizetéseket, a Bizottság nyújtson be javaslatot a kifizetési 
előirányzatoknak az éves költségvetési eljárásban történő pontos meghatározására 
vonatkozólag, a Tanács pedig fogadja el azt;

5. üdvözli, hogy a működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás költségvetési során az 
ESZA további 3,25 millió eurót kapott azért, hogy a különleges szakértelmet mozgósítani 
tudja és egy az ESZA-n belül létrehozott görög operatív program végrehajtását 
közvetlenül támogatni tudja;

6. rámutat, hogy a foglalkoztatás területének a Progress programon belüli arányához képest a 
foglalkoztatásra fordított kifizetések aránya kicsit alacsonyabb; az értékelő jelentés1

megállapításai nyomán úgy véli, hogy növelni kellene a foglalkoztatást érintő 
szakpolitikai tanácsadásra, kutatásra, elemzésre és a szakpolitikai vitákra fordított 
összegeket; 

7. felszólít a Progress, az EU-OSHA és az Eurofound között a feladatok egyértelműbb 
felosztására és ésszerűsítésére a munkahelyi egészségügy és munkavédelem terén;

8. rámutat, hogy az Eures 2010–2011-ben az előirányzatok 74%-át, 2011–2012-ben pedig 
67%-át használta fel; felhívja a Bizottságot, hogy az eszközben rejlő lehetőségek 
maradéktalan kiaknázása érdekében javítsa az EURES-alapok kihasználtságát, mivel igen 

                                               
1 A Progress félidős értékelése - Zárójelentés, Ecorys, 2011. december 22.
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magas a munkanélküliség szerte az EU-ban. 


