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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da je bilo področje zaposlovanja in socialnih zadev leta 2011 prvič 
vzorčeno in ocenjeno ločeno od poglavja kohezijske politike; pozdravlja dejstvo, da se je 
zmanjšala stopnja napak za to področje politike in sedaj znaša 2,2 %, medtem ko je 
povprečna stopnja napak za politična področja 3,9 %; 

3. poudarja, da je treba zaradi opredeljevanja pomanjkljivosti in doseganja napredka 
spremljati in meriti uspešnost finančnih instrumentov glede na cilje politik – cilje EU 
2020; poziva k zagotavljanju informacij in podatkov o uspešnosti na letni ravni; meni, da 
je zaradi trenutne gospodarske in finančne krize bistvenega pomena zagotavljati podatke o 
uspešnosti ukrepov ESS na podlagi več meril; 

4. obžaluje, da kljub povečanju sredstev v proračunskih vrsticah ESS, ki je rezultat 
prerazporeditev med proračunskimi vrsticami ter spremembe proračuna, zaradi 
nezadostnih odobritev plačil upravičencem ni bilo mogoče izplačati 2,7 milijarde EUR 
neporavnanih plačil; poziva Komisijo, naj predlaga natančne odobritve plačil, ter Svet, naj 
se o njih dogovori med letnim proračunskim postopkom, da bi se izognili negotovosti in 
nepotrebnim postopkovnim bremenom za proračunski organ ter upravičencem zagotovili 
pravočasna plačila; 

5. pozdravlja dejstvo, da je bil v vrstico za operativno-tehnično pomoč ESS dodan znesek 
3,25 milijona EUR za uporabo specifičnega strokovnega znanja in neposredno podporo 
izvajanju operativnega programa ESS za Grčijo;

6. ugotavlja, da je delež porabe za zaposlovanje v okviru programa Progress rahlo manjši od 
deleža, ki ga zavzema v programu; glede na sklepe ocenjevalnega poročila1 meni, da je 
treba povečati porabo za politično svetovanje, raziskovanje, analize in razpravo o 
vprašanjih zaposlovanja; 

7. poziva k večji racionalizaciji in jasnejši razdelitvi nalog med programi Progress, EU–
OSHA ter Eurofound na področju priprave podatkov o zdravju in varnosti pri delu;

8. je seznanjen, da sta bili stopnji porabe za Eures 74 % za obdobje 2010–2011 ter 67 % za 
obdobje 2011–2012; poziva Komisijo, naj izboljša uporabo sredstev EURES, da se v 
celoti izkoristijo možnosti tega instrumenta v času naraščajoče stopnje brezposelnosti v 
EU.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress (Vmesna ocena programa Progress ) – končno poročilo, Ecorys, 22. 
december 2011


