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Predlog spremembe 1
Csaba Őry
Osnutek mnenja
Odstavek 1
Osnutek mnenja

Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da je Računsko
sodišče področje zaposlovanja in socialnih
zadev tudi tokrat ocenilo na osnovi vzorca
z velikim številom transakcij; obžaluje, da
se je stopnja napake na tem področju
politike povečala in je v letu 2012 znašala
3,2 % (2,2 % v letu poprej); ugotavlja pa,
da je bila ta stopnja kljub vsemu nižja kot
na drugih področjih politik;

1. pozdravlja dejstvo, da je Računsko
sodišče področje zaposlovanja in socialnih
zadev tudi tokrat ocenilo na osnovi vzorca
z velikim številom transakcij; obžaluje, da
se je stopnja napake na tem področju
politike povečala in je v letu 2012 znašala
3,2 % (2,2 % v letu poprej); ugotavlja pa,
da je bila ta stopnja kljub vsemu nižja kot
na drugih področjih politik; poziva
Računsko sodišče, naj na področju
zaposlovanja in socialnih zadev oceni tudi
proračunske vrstice z nižjimi zneski;
Or. en

Predlog spremembe 2
Csaba Őry
Osnutek mnenja
Odstavek 6
Osnutek mnenja

Predlog spremembe

6. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega
sodišča o prednostih poenostavljenih oblik
obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo
tveganje napake in upravno breme za
upravičence; pozdravlja dejstvo, da so bile
omenjene možnosti že v letu 20122
uporabljene za 26 % transakcij Evropskega
socialnega sklada v pregledanem vzorcu;
podpira obsežnejšo uporabo
poenostavljenih možnosti v naslednjem
večletnem finančnem obdobju;

6. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega
sodišča o prednostih poenostavljenih oblik
obračunavanja stroškov, ki zmanjšujejo
tveganje napake in upravno breme za
upravičence; ugotavlja, da so bile
omenjene možnosti že v letu 2012
uporabljene za 26 % transakcij Evropskega
socialnega sklada v pregledanem vzorcu;
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European Social Fund,
Ares(2013)3470438978, 13. 11 2013, GD
za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključenost, Evropska komisija, str. 4.

European Social Fund,
Ares(2013)3470438978, 13. 11 2013, GD
za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključenost, Evropska komisija, str. 4.
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Predlog spremembe 3
Csaba Őry
Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
Osnutek mnenja

Predlog spremembe
6a. se zaveda, da poenostavljeno
obračunavanje stroškov lahko zmanjša
pogostost napak, opozarja pa, da v takšnih
primerih ni mogoče ugotoviti, ali so bila
pravila napačno uporabljena.
Or. en
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