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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie, że w 2011 r. po raz pierwszy obszar zatrudnienia i spraw socjalnych 
został zbadany i oceniony odrębnie od rozdziału poświęconego polityce spójności; wyraża 
zadowolenie z niższego wskaźnika błędu w tej dziedzinie polityki, który wyniósł 2,2% w 
porównaniu ze średnim wskaźnikiem wszystkich dziedzin polityki wynoszącym 3,9% ;

3. przypomina o potrzebie monitorowania i pomiaru wyników realizacji celów politycznych 
strategii EU 2020 osiąganych dzięki zastosowaniu instrumentów finansowych, gdyż 
umożliwi to określenie braków i dokonanie postępów; wzywa do udostępniania co roku 
informacji i danych dotyczących wyników; uważa, że w kontekście obecnego kryzysu 
gospodarczego i finansowego niezwykle istotne jest posiadanie wieloaspektowych danych 
dotyczących wyników interwencji dokonanych w ramach EFS;

4. wyraża ubolewanie, że pomimo zasilenia pozycji budżetowych przeznaczonych na EFS w 
drodze przesunięć między pozycjami budżetowymi oraz za pośrednictwem budżetu 
korygującego, 2,7 mld EUR zaległych płatności na rzecz beneficjentów nie mogło zostać 
wypłaconych z powodu niewystarczających środków na pokrycie płatności; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie odpowiednich środków na pokrycie 
płatności, a Radę do zatwierdzenia tych wniosków w ramach rocznej procedury 
budżetowej, tak by uniknąć niepewności i zbędnego obciążenia proceduralnego władzy 
budżetowej i zapewnić beneficjentom terminowe płatności;

5. wyraża zadowolenie, że w ramach EFS dodano kwotę 3,25 mln EUR z przeznaczeniem na 
pozycję budżetową „operacyjne wsparcie techniczne”, aby zgromadzić specjalistyczną 
wiedzę ekspercką i bezpośrednio wspierać wdrożenie greckiego programu operacyjnego 
w ramach EFS; 

6. odnotowuje, że część wydatków dotyczących pozycji „zatrudnienie” w ramach programu 
Progress jest nieznacznie niższa niż część, jaką pozycja ta zajmuje w tym programie; 
mając na uwadze wnioski zawarte w sprawozdaniu z oceny1 uważa, że należy zwiększyć 
wydatki na doradztwo polityczne, badania i analizy oraz debatę polityczną dotyczącą 
zatrudnienia;  

7. nawołuje do lepszego ukierunkowania i jaśniejszego podziału zadań między programem 
PROGRESS, agencją EU-OSHA i fundacją Eurofound w zakresie gromadzenia 
dokumentacji dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy;

8. odnotowuje, że wskaźnik korzystania z portalu EURES w latach 2010-2011 wyniósł 74%, 
zaś w latach 2011-2012 – 67%; wzywa Komisję do poprawy wykorzystania środków 
przeznaczonych na EURES, aby spożytkować w pełni potencjał tego instrumentu w 
czasach gwałtownego wzrostu bezrobocia w UE.

                                               
1 Ocena śródokresowa programu Progress – sprawozdanie końcowe, Ecorys, 22 grudnia 2011 r.
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