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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka 2011. gadā pirmo reizi nodarbinātības un sociālo lietu jomas 
pārbaudes un novērtēšana ir veikta atsevišķi no kohēzijas politikas nodaļas; atzinīgi vērtē 
to, ka šajā politikas jomā ir samazinājies kļūdu īpatsvars, t. i., 2,2 % salīdzinājumā ar 
3,9 %, kas ir vidējais rādītājs visām politikas jomām;

3. atgādina, ka ir jāuzrauga finanšu instrumentu darbības rādītāji un jāsalīdzina tie ar 
politikas mērķiem — stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem —, lai spētu 
konstatēt trūkumus un panāktu progresu; prasa katru gadu nodrošināt to, lai būtu pieejama 
informācija un darbības dati; uzskata, ka saistībā ar pašreizējo ekonomikas un finanšu 
krīzi ir ārkārtīgi nepieciešami pēc vairākiem kritērijiem apkopoti darbības dati par ESF 
intervencēm;

4. pauž nožēlu par to, ka EUR 2,7 miljardus lielu summu nevarēja izmaksāt līdzekļu 
saņēmējiem maksājumu apropriāciju nepietiekama apmēra dēļ, lai gan ESF budžeta 
pozīcijām tika piešķirti papildu līdzekļi, veicot pārvietojumus starp budžeta pozīcijām un 
pieņemot budžeta grozījumu; aicina Komisiju ikgadējā budžeta procedūrā nākt klajā ar 
priekšlikumu par precīzām maksājumu apropriācijām un Padomi par to vienoties, lai 
izvairītos no neskaidrības un nevajadzīga procesuālā sloga radīšanas budžeta 
lēmējinstitūcijai un nodrošinātu savlaicīgus maksājumus līdzekļu saņēmējiem;

5. atzinīgi vērtē to, ka ESF vajadzībām operatīvās tehniskās palīdzības budžeta pozīcijai tika 
piešķirti papildu EUR 3,25 miljoni, lai izmantotu konkrētās zināšanas un tiešā veidā 
atbalstītu Grieķijas ESF darbības programmas īstenošanu;

6. norāda uz to, ka programmas „Progress” nodarbinātības sadaļā izdevumu proporcionālā 
daļa ir nedaudz mazāka nekā norādīts programmā; ņemot vērā novērtējuma ziņojumā1

iekļautos secinājumus, uzskata, ka būtu jāpalielina izdevumi politiskām konsultācijām, 
pētījumiem un analīzei, kā arī debatēm par nodarbinātības politiku; 

7. prasa racionalizēt un skaidrāk nodalīt programmas „Progress”, Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 
uzdevumus attiecībā uz datu sagatavošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā;

8. norāda uz to, ka Eiropas Nodarbinātības dienestu (EURES) patēriņa īpatsvars bija 74 % 
2010.−2011. gadā un 67 % 2011.−2012. gadā; aicina Komisiju uzlabot EURES
finansējuma izlietošanu, lai pilnībā izmantotu šā instrumenta potenciālu laikā, kad Eiropas 
Savienībā ir strauji pieaudzis bezdarba līmenis.

                                               
1 Vidusposma progresa novērtējums, galīgais ziņojums, Ecorys, 2011. gada 22. decembris.
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