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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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; 

2. poudarja, da je Evropski socialni sklad pomembno osrednje orodje za izvajanje politike 
zaposlovanja in socialne politike, zlasti v obdobju gospodarske recesije, ko so takšne 
naložbe v človeški kapital, zaposlovanje in socialno vključenost najbolj potrebne; 
ugotavlja, da so odhodki iz Evropskega socialnega sklada predstavljali približno 97 % vse 
porabe na tem področju politike v letu 2012;

3. znova poziva k spremljanju finančnih instrumentov, zlasti Evropskega socialnega sklada, 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ustreznih sestavin instrumenta za 
predpristopno pomoč in evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress, ter merjenju 
njihove uspešnost glede na posebne politične cilje, opredeljene v strategiji Evropa 2020, 
pa tudi v vsakoletnem političnem procesu evropskega semestra; 

4. obžaluje napake, ki so bile posledica neupravičenih projektov in odhodkov; znova poziva 
k učinkovitejšemu spremljanju skladnosti s pravili upravičenosti; 

5. meni, da je mogoče več napak, ki so bile posledica kršitev pravil o javnem naročanju in 
neupravičenosti udeležencev, pojasniti z dodatnimi zahtevami v nacionalni zakonodaji; 
poziva Komisijo in države članice, naj preučijo takšne primere aktivne in pasivne 
pretirane ureditve, da bi zmanjšale nepotrebno upravno breme in zaplete pri vlogah za 
sredstva Evropskega socialnega sklada ter druge odhodke za zaposlovanje in socialne 
zadeve; v zvezi s tem opozarja na nedavno poročilo Komisije z naslovom „Poenostavitev 
in prestroga ureditev Evropskega socialnega sklada“1, zlasti izvajanje nove uredbe; 

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 2012 uporabljene 
za 26 % transakcij Evropskega socialnega sklada v pregledanem vzorcu2; podpira 
obsežnejšo uporabo poenostavljenih možnosti v naslednjem večletnem finančnem 
obdobju;

7. znova opozarja, da je treba izboljšati uporabo finančnih sredstev za EURES, saj se je 
stopnja porabe med letoma 2010 in 2012 zmanjšala; pozdravlja začetek dejavnosti „Prva 
zaposlitev EURES“ v letu 2012, saj je to eden od vodilnih ukrepov za zmanjšanje 

                                               
1 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ares(2013)3470438978, 13. 11 2013, GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost, Evropska komisija.
2 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ares(2013)3470438978, 13. 11 2013, GD za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost, Evropska komisija, str. 4.
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brezposelnosti mladih;

8. poziva evropske in nacionalne organe, naj pri vzpostavitvi kontrolnih mehanizmov za 
uporabo Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim upoštevajo naravo udeleženih 
interesnih skupin.


