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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. so znepokojením berie na vedomie, že odhadovaná miera chybovosti v oblasti politiky 

zamestnanosti a sociálnych vecí v roku 2014 je 3,7 %, t. j. o niečo viac ako v 

predchádzajúcom roku (3,1 %); zdôrazňuje, že je to krokom späť pri dosahovaní miery 

chybovosti nižšej, ako je cieľová hodnota 2 %; 

2. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej správe analyzuje plnenie rozpočtu Únie 

so zreteľom na stratégiu Európa 2020; berie na vedomie pripomienku, že príspevok 

z rozpočtu EÚ nie je v rámci plnenia hlavných cieľov, napríklad v oblasti zamestnanosti 

a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, uvedený osobitne;  

3. víta tiež odporúčania Dvora audítorov, podľa ktorých je potrebné lepšie zosúladiť 

stratégiu Európa 2020 a VFR a premeniť politické ciele na vysokej úrovni na užitočné 

operačné ciele, a zdôrazňuje význam zamerania sa na výkon a výsledky, ako aj na pridanú 

hodnotu, najmä pokiaľ ide o hlavné ciele v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, v 

prípade ktorých Komisia nemá právomoc na vytvorenie právne záväzného rámca; vyzýva 

Komisiu, aby ďalej rozvíjala ukazovatele výsledkov a systémy monitorovania s cieľom 

porovnať výsledky s dohodnutými cieľmi, aby mala pri určovaní budúcich cieľov lepšie 

informácie a zvýšila efektívnosť výdavkov EÚ; 

4. berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vyššieho rizika nezrovnalostí 

v prípade malých a stredných podnikov (MSP) zapojených do programu Horizont 2020; 

súhlasí s odpoveďou Komisie, podľa ktorej je účasť MSP na tomto programe veľmi 

dôležitá pre rast a tvorbu pracovných miest, a berie na vedomie zjednodušenie 

administratívnych pravidiel pre MSP a zdôrazňuje, že ďalšie zjednodušenie by viedlo k 

intenzívnejšiemu zapojeniu MSP; zdôrazňuje význam vytvorenia udržateľných 

pracovných miest prostredníctvom MSP; 

5. konštatuje, že MSP vytvárajú v Európe najviac pracovných miest a domnieva sa, že je 

možné urobiť viac pre zvýšenie ich účasti na programoch financovania EÚ; vyzýva 

Komisiu, aby zaviedla ďalšie opatrenia, ktoré podporujú aktívnu účasť MSP, a tiež 

uplatňovanie zásady najskôr myslieť na malých; 

6. berie na vedomie, že nehmotná povaha investícií do ľudského kapitálu, rozmanitosť 

činností a účasť viacerých, často malých partnerov na realizácii projektov naďalej 

predstavujú hlavné riziká pre riadnosť výdavkov Európskeho sociálneho fondu (ESF); 

vyzýva Komisiu, aby pokračovala v konkrétnych zmierňujúcich opatreniach vrátane 

preventívnych aj nápravných opatrení; 

7. berie na vedomie zistenia osobitnej správy Dvora audítorov č. 17/2015, ktoré sa týkajú 

presmerovania finančných prostriedkov ESF v období 2012 – -2014; so znepokojením 

berie na vedomie nedostatky v správach Komisie o vplyve týchto finančných 

prostriedkov, domnieva sa, že ďalšie kroky smerom k tvorbe politiky založenej na 

výsledkoch sú dôležité na zabezpečenie riadnej finančnej zodpovednosti a efektívneho 

využívania finančných prostriedkov EÚ; 
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8. je znepokojený tým, že vyššia miera chybovosti spolu s následnými pozastaveniami a 

prerušeniami by mohla ovplyvniť úspešné ukončenie programov v období 2007 – 2013; 

9. domnieva sa, že podpora všeobecnejšieho využívania zjednodušených možností nákladov 

môže viesť k zníženiu administratívnych zaťažení, k nižšej chybovosti a cielenejšej 

orientácii na výkon a výsledky; poukazuje však na skutočnosť, že zjednodušené možnosti 

nákladov by sa mali uplatňovať v prostredí právnej istoty a dôvery a mali by byť 

sprevádzané hodnotením prínosov, pričom by mali byť plne zapojené zainteresované 

strany na všetkých úrovniach; zdôrazňuje, že zjednodušené možnosti nákladov by mali 

mať členské štáty aj naďalej k dispozícii; 

10. trvá na tom, aby sa členské štáty vyhýbali ďalším komplikáciám pravidiel a požiadaviek 

súvisiacich s vykonávaním Európskeho sociálneho fondu, ktoré pre príjemcov predstavujú 

dodatočnú záťaž a zvyšujú riziko chýb; 

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že z celkového počtu 178 operácií, ktoré Dvor audítorov 

skúmal v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, boli v 62 prípadoch (34,8 %) 

zistené chyby, z ktorých 12 bolo vyčísliteľných chýb presahujúcich 20 % (6,7%); 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila nápravné opatrenia a prísne postupy na zníženie 

rizika nezrovnalostí v tejto oblasti politiky a aby sa ďalej zaoberala prípadmi 

neoprávnených výdavkov, ktoré zistil Dvor audítorov; 

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet programov Európskeho sociálneho fondu (ESF) s 

mierou chybovosti nad 5 % sa zvýšil z 18,8 % v roku 2013 na 22,9 % v roku 2014, pričom 

objem platieb ovplyvnených týmito mierami prudko vzrástol z 11,2 % na 25,2 %; 

13. upozorňuje na opakovanú poznámku Dvora audítorov, že percento chybovosti by bolo 

nižšie, keby vnútroštátne orgány lepšie využili dostupné informácie pred tým, ako Komisii 

zašlú žiadosti o platbu; v tejto súvislosti trvá na tom, aby členské štáty a vnútroštátne 

orgány dosahovali lepšie výsledky prostredníctvom kontroly a aby predchádzali 

predkladaniu žiadostí o náhradu nesprávnych výdavkov; 

14. nabáda členské štáty, aby využívali nástroj na posúdenie rizika Arachne, a nabáda 

Komisiu, aby naďalej poskytovala členským štátom príslušné usmernenia a technickú 

pomoc pre správne uplatňovanie požiadaviek na hospodárenie a kontrolu v období 2014 – 

2020; trvá na tom, aby Komisia zlepšila výmenu osvedčených postupov medzi členskými 

štátmi; 

15. vyzýva Komisiu, aby sa riadila odporúčaniami Dvora audítorov s cieľom zaručiť, že 

plnenie rozpočtu Únie bude lepšie prispievať k dosiahnutiu hlavných cieľov v oblasti 

zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti očakáva, 

že Komisia a členské štáty využijú lepšie ukazovatele výkonnosti a zlepšia podávanie 

správ o výsledkoch dosiahnutých v období 2014 – 2020; 

16. súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, v ktorom sú členské štáty vyzvané, aby 

zabezpečili urýchlenú refundáciu príjemcov za prísneho dodržiavania lehôt stanovených v 

nariadeniach. 
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