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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. víta skutočnosť, že Dvor audítorov aj naďalej hodnotí oblasť zamestnanosti a sociálnych 
vecí na vzorke vysokého počtu operácií; vyjadruje poľutovanie nad zvýšenou mierou 
chybovosti v tejto oblasti politiky, ktorá bola v roku 2012 na úrovni 3,2 % v porovnaní s 
úrovňou 2,2 % v predchádzajúcom roku; konštatuje, že táto miera chybovosti bola stále 
najnižšou medzi všetkými oblasťami politiky; 

2. upozorňuje na dôležitosť Európskeho sociálneho fondu (ESF) ako hlavného nástroja na 
vykonávanie politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, najmä v čase hospodárskeho 
poklesu, keď sú takéto investície do ľudského kapitálu, zamestnanosti a sociálneho 
začleňovania najpotrebnejšie; berie na vedomie, že výdavky ESF predstavujú 97 % 
výdavkov v tejto oblasti politiky za rok 2012; 

3. opakuje svoju výzvu na monitorovanie finančných nástrojov, najmä ESF, Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii, príslušných zložiek nástroja predvstupovej pomoci 
a Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress a meranie ich výkonnosti na základe 
konkrétnych cieľov politiky stanovených v stratégii EÚ 2020, ako aj v ročnom postupe 
politiky Európskeho semestra;  

4. vyjadruje poľutovanie nad chybami vyplývajúcimi z neoprávnených projektov a 
výdavkov; opakuje svoju výzvu za efektívnejšie monitorovanie dodržiavania pravidiel 
oprávnenosti; 

5. domnieva sa, že niekoľko chýb vyplývajúcich z porušení pravidiel verejného obstarávania 
a neoprávnenosti účastníkov mohlo byť spôsobených dodatočnými požiadavkami 
vnútroštátnych právnych predpisov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali tieto 
prípady aktívneho a pasívneho stanovovania ďalších požiadaviek, aby sa znížila zbytočná 
administratívna záťaž a zložitosť v prístupe k ESF a ďalším zdrojom výdavkov v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí; upozorňuje v tejto súvislosti na nedávnu správu Komisie 
s názvom Zjednodušovanie a stanovovanie dodatočných požiadaviek v Európskom 
sociálnom fonde1, najmä pri vykonávaní nového nariadenia; 

6. berie na vedomie poznámky Dvora audítorov týkajúce sa výhod používania 
zjednodušených výkazov nákladov, čo znižuje riziko chyby a administratívnu záťaž na 
strane príjemcov; víta skutočnosť, že 26 % vzorkovaných operácií ESF v roku 2012 už 
tento spôsob vykazovania nákladov využilo2;  podporuje širšie používanie 
zjednodušeného vykazovania nákladov v budúcom viacročnom finančnom rámci;

7. pripomína potrebu zlepšiť využívanie financovania EURES, ktorého miera čerpania v 
                                               
1 Zjednodušovanie a stanovovanie dodatočných požiadaviek v Európskom sociálnom fonde, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia
2 Zjednodušovanie a stanovovanie dodatočných požiadaviek v Európskom sociálnom fonde, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia, 
s. 4.
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období 2010 až 2012 poklesla; víta spustenie činností Tvoje prvé pracovné miesto EURES 
v roku 2012, ako jednej z hlavných akcií zameraných na otázku nezamestnanosti mladých;

8. upozorňuje európske orgány a orgány členských štátov, aby pri zriaďovaní kontrolných 
mechanizmov, pokiaľ ide o využívanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby, zohľadňovali povahu zúčastnených zainteresovaných strán. 


