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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá, že Účetní dvůr nadále posuzoval oblast zaměstnanosti a sociálních věcí pomocí 
vzorku vysokého počtu transakcí; vyjadřuje politování nad zvýšenou mírou chybovosti 
v této oblasti politiky, která v roce 2012 dosáhla 3,2 %, zatímco v předchozím roce 
pouze 2,2 %; konstatuje, že tato míra chybovosti byla přesto ze všech oblastí politiky 
nejnižší; 

2. poukazuje na význam Evropského sociálního fondu (ESF) jakožto hlavního nástroje pro 
provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky, především v období hospodářského 
poklesu, kdy jsou takovéto investice do lidského kapitálu, zaměstnanosti a sociálního 
začleňování nejpotřebnější; konstatuje, že výdaje z ESF představovaly v této oblasti 
politiky v roce 2012 přibližně 97 % výdajů; 

3. opakuje svou výzvu k monitorování finančních nástrojů, zejména ESF, Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci, příslušných složek nástroje předvstupní pomoci a 
evropského nástroje mikrofinancování Progress, a k poměřování jejich výkonnosti 
konkrétními politickými cíli stanovenými ve strategii EU 2020 a během každoročního 
politického procesu evropského semestru; 

4. vyjadřuje politování nad chybami vyplývajícími z nezpůsobilých projektů a výdajů; 
opakuje svou výzvu k účinnějšímu monitorování souladu s pravidly pro způsobilost; 

5. domnívá se, že řada chyb plynoucích z porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
a nezpůsobilosti účastníků může být zapříčiněna dodatečnými požadavky vnitrostátních 
právních předpisů; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto případy aktivního i pasivního 
ukládání dalších požadavků nad rámec právních předpisů EU (tzv. gold-platingu) 
přezkoumaly s cílem omezit zbytečnou administrativní zátěž a zjednodušit přístup k ESF a 
dalším zdrojům pro výdaje v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí; v tomto ohledu 
poukazuje na nedávnou zprávu Komise s názvem „Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund“ (Zjednodušování a ukládání dodatečných požadavků v případě 
Evropského sociálního fondu)1, zejména při provádění nového nařízení; 

6. bere na vědomí připomínky Účetního dvora týkající se přínosů používání zjednodušeného 
vykazování nákladů, které snižuje riziko chyb a omezuje administrativní zatížení 
příjemců; vítá, že v roce 2012 toto vykazování využívalo již 26 % vzorků transakcí 
v rámci ESF2; podporuje širší využívání zjednodušeného vykazování nákladů v budoucím 
víceletém účetním období;

7. připomíná, že je zapotřebí zlepšit využívání finančních prostředků programu EURES, 
jehož míra využití vykazovala mezi lety 2010 a 2012 pokles; vítá skutečnost, že v roce 

                                               
1 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Č. j. Ares(2013)3470438978, 13.11.2013, 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise.
2 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Č. j. Ares(2013)3470438978, 13.11.2013, 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Evropská komise, s. 4.
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2012 byly zahájeny činnosti programu „Tvoje první práce přes EURES“, které jsou 
stěžejní součástí opatření řešících nezaměstnanost mladých lidí;

8. upozorňuje evropské a vnitrostátní orgány, že při zřizování kontrolních mechanismů 
týkajících se využívání Fondu evropské pomoci nejchudším osobám je třeba přizpůsobit 
jej povaze zúčastněných stran.


