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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 2011 m. užimtumo ir socialinių reikalų sritis buvo pirmą kartą 
atrinkta ir vertinama atskirai nuo sanglaudos politikos skyriaus; palankiai vertina šioje 
politikos srityje sumažėjusį klaidų lygį, t. y. 2,2 proc., palyginti su vidutiniškai 3,9 proc. 
visose politikos srityse;

3. primena, kad būtina stebėti ir nustatyti finansinių priemonių veiksmingumą siekiant 
politikos tikslų, t. y. strategijos „Europa 2020“ tikslų, kad būtų galima nustatyti trūkumus 
ir daryti pažangą; reikalauja, kad kasmet būtų galima susipažinti su duomenimis ir 
informacija apie veiksmingumą; mano, kad šiomis ekonomikos ir finansų krizės 
aplinkybėmis daugelį kriterijų atitinkantys duomenys apie Europos socialinio fondo (ESF) 
intervencinių priemonių veiksmingumą yra labai svarbūs;

4. apgailestauja, kad, nors ESF biudžeto išlaidų kategorijos papildytos pervedus lėšas iš kitų 
biudžeto išlaidų kategorijų ir parengus taisomąjį biudžetą, paramos gavėjams dėl 
nepakankamų mokėjimų asignavimų nebuvo galima išmokėti 2,7 mlrd. EUR neįvykdytų 
mokėjimų; ragina Komisiją pasiūlyti vykdant kasmetę biudžetinę procedūrą nustatyti 
tikslius mokėjimų asignavimus, o Tarybą – pritarti šiam pasiūlymui, siekiant išvengti 
netikrumo bei nereikalingos biudžeto valdymo institucijai tenkančios procedūrinės naštos 
ir užtikrinti, kad mokėjimai paramos gavėjams būtų atliekami laiku;

5. palankiai vertina tai, kad ESF biudžeto išlaidų kategorija „Techninė pagalba veiklai“ 
papildyta 3,25 mln. EUR, siekiant suteikti Graikijai specifinių įgūdžių ir tiesiogiai remti 
ESF administracinės reformos veiksmų programos įgyvendinamą Graikijoje;

6. pažymi, kad užimtumo didinimo priemonėms skirtų išlaidų dalis įgyvendinant programą 
PROGRESS yra šiek tiek mažesnė, nei numatyta programoje; nagrinėdamas vertinimo 
ataskaitos išvadas1 mano, kad turėtų būti padidintos išlaidos politinėms konsultacijoms, 
moksliniams tyrimams ir analizei ir skatinamos politinės diskusijos apie užimtumą; 

7. reikalauja labiau supaprastinti ir aiškiau paskirstyti programos PROGRESS, EU-OSHA ir 
Eurofound uždavinius, susijusius su įrodymų teikimu sveikatos ir saugos darbe srityje;

8. pažymi, kad EURES tinklo lėšų panaudojimo lygis 2010–2011 m. siekė 74 proc., o 2011–
2012 m. – 67 proc.; ragina Komisiją pagerinti EURES tinklo lėšų panaudojimą siekiant 
visiškai išnaudoti šia priemone teikiamas galimybes, kai nedarbo lygis Europos Sąjungoje 
sparčiai didėja.

                                               
1 Galutinė ataskaita „Pažangos laikotarpio vidurio vertinimas“, Ecorys, 2011 m. gruodžio 22 d.


