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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. berie na vedomie skutočnosť, že celková odhadovaná miera chybovosti v platbách, 

ktoré boli uskutočnené z rozpočtu EÚ v uplynulých rokoch, sa neustále zlepšuje (4,4 % 

v roku 2014; 3,8 % v roku 2015; 3,1 % v roku 2016); ďalej konštatuje, že platobné 

nároky, ktoré predstavujú značnú časť kontrolovaných výdavkov tvoriacu približne 

49 % výdavkov Únie, zaznamenali úroveň (1,3 %) pod úrovňou 2 % prahu pre 

významnú mieru chybovosti; víta skutočnosť, že Dvor audítorov vydal prvýkrát od roku 

1994 výrok s výhradou, pokiaľ ide o riadnosť príslušných operácií súvisiacich s 

účtovnou závierkou za rok 2016; 

2. berie na vedomie celkovo pozitívny dosah nápravných opatrení orgánov v členských 

štátoch a nápravných opatrení Komisie, ktoré pozitívne ovplyvnili odhadovanú mieru 

chybovosti a bez ktorých by odhadovaná miera chybovosti bola o 1,2 % vyššia; 

3. so znepokojením berie na vedomie vysokú odhadovanú mieru chybovosti v oblasti 

politiky „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ na úrovni 4,8 %, čo je aj naďalej 

viac ako prahové hodnoty významnosti na úrovni 2 % a miera chybovosti rozpočtu EÚ 

ako celku (3,1 %); konštatuje však, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 

mierne zníženie (5,2 %); 

4. konštatuje, že vysoká odhadovaná miera chybovosti v oblasti politiky „Hospodárska, 

sociálna a územná súdržnosť“ je spôsobená najmä neoprávnenými nákladmi vo 

vyhláseniach príjemcov, výberom neoprávnených činností, projektov alebo príjemcov a 

porušovaním právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania; zdôrazňuje, že treba 

prijať účinné opatrenia na obmedzenie týchto zdrojov chybovosti pri súčasnom 

dosahovaní vysokej výkonnosti; 

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

„Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ je 4,1 % a že väčšina chýb súvisela s 

uhradením neoprávnených nákladov na zamestnancov a nepriamych nákladov 

deklarovaných príjemcami výskumných projektov; zdôrazňuje, že treba prijať účinné 

opatrenia na obmedzenie týchto zdrojov chybovosti pri súčasnom dosahovaní vysokej 

výkonnosti; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty mali podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch dostatok informácií na to, aby predišli veľkému množstvu chýb alebo aby ich 

odhalili a opravili; poznamenáva, že ak by sa tieto informácie boli použili na opravu 

chýb, odhadovaná miera chybovosti v prípade celkových výdavkov v oblasti 

„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ by bola 1,1 %, t. j. pod prahom 

významnosti na úrovni 2 %, a v prípade celkových výdavkov v oblasti 

„Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ by bola 2,9 %; berie na vedomie 

odporúčanie Dvora audítorov nezaviesť ďalšiu kontrolu výdavkov Únie, ale zaistiť 

namiesto toho riadne presadzovanie existujúcich kontrolných mechanizmov; 

7. vyjadruje znepokojenie nad tým, že počas preskúmania 168 ukončených projektov vo 

výdavkovej oblasti „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ zo strany Dvora 
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audítorov mala len jedna tretina zavedený systém merania výkonnosti s ukazovateľmi 

výstupov a výsledkov v súvislosti s cieľmi operačného programu a že 42 % z nich 

nemalo žiadne ukazovatele výsledkov ani ciele, čo znemožňuje posúdiť konkrétny 

prínos týchto projektov z hľadiska celkových cieľov programu; 

8. so znepokojením konštatuje, že tri roky po začiatku obdobia 2014 až 2020 členské štáty 

určili iba 77 % programových orgánov zodpovedných za vykonávanie EŠIF a že 

oneskorenia v plnení rozpočtu v polovici roku 2017 boli vyššie ako v tom istom čase v 

období 2007 – 2013; 

9. berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia pri opätovnom 

posudzovaní koncepcie a mechanizmu realizácie pre EŠIF na obdobie po roku 2020 

zvýšila zameranie programu na výkonnosť a zjednodušila mechanizmy platieb tým, že 

bude v náležitých prípadoch nabádať na zavedenie ďalších opatrení na prepojenie 

úrovne platieb s výkonnosťou, a nie len preplácať náklady; 

10. upozorňuje na zistenia Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe o plnení 

rozpočtu za rozpočtový rok 2016, že za posledných päť rokov nevyčíslil žiadne chyby 

týkajúce sa využívania zjednodušených možností vykazovania nákladov v prípade 

operácií v rámci oblasti politiky „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“; 

domnieva sa preto, že podpora všeobecnejšieho využívania zjednodušených možností 

vykazovania nákladov môže viesť k zníženiu administratívneho zaťaženia, k nižšej 

chybovosti v porovnaní s preplácaním skutočných nákladov a k výraznejšej orientácii 

na výkonnosť a výsledky; žiada preto Komisiu, aby pokračovala v poskytovaní 

usmernení a podpory členským štátom pri vykonávaní zjednodušených možností 

vykazovania nákladov vzhľadom na ich rastúcu uplatniteľnosť s cieľom uľahčiť čo 

najširšie využívanie zjednodušených možností vykazovania nákladov 

11. víta výsledky Európskeho sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí v roku 2016 a skutočnosť, že v roku 2016 podporovali 

takmer trikrát väčší počet osôb v porovnaní s obdobím 2014 – 2015 (7,8 milióna osôb v 

roku 2016 v porovnaní s 2,7 milióna ľudí v období 2014 – 2015); konštatuje, že vďaka 

podpore z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 787 000 účastníkov 

malo zamestnanie, 820 000 účastníkov získalo kvalifikáciu a 276 000 účastníkov sa 

zapojilo do vzdelávania alebo odbornej prípravy; 

12. víta výsledky dosiahnuté v rámci troch osí programu Európskej únie v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v roku 2016; upozorňuje na význam podpory 

programu EaSI, a najmä jeho osí Pokrok a Európska sieť služieb zamestnanosti 

(EURES), pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv; so znepokojením 

konštatuje, že v tematickej časti Sociálne podnikanie v rámci osi EaSI 

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie sú výsledky naďalej nedostatočné, a vyzýva 

Komisiu, aby trvala na tom, aby sa Európsky investičný fond zaviazal, že bude plne 

využívať zdroje v rámci tematickej časti Sociálne podnikanie. 
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