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NÁVRHY

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

1. hodnotí pozitivně, že prostředky Evropského sociálního fondu (ESF), které činí 
10,6 mld. EUR v prostředcích na závazky resp. 8.8 mld. EUR v prostředcích na platby, 
byly ze 100% resp. 97,1 % účelově vázány; oceňuje úsilí Komise o zlepšení finančního 
řízení;  

2. poukazuje na to, že celková chybovost ve strukturálních fondech činila nejméně 11 %; 
má určité informace, že v ESF je tato kvóta nižší; vybízí Komisi, aby informovala o své 
vlastní míře chybovosti a aby zvážila posílení samostatnosti ESF v příštím rozpočtovém 
období;

3. lituje, že dosud není možné vyhodnotit akční plán Komise na zlepšení řízení 
strukturálních fondů1; zdůrazňuje, že 82 % finančních oprav v ESF v období 
2000 až 2006 se týkalo Itálie a Španělska; považuje za nezbytné, aby bylo s dotyčnými 
členskými státy vyvinuto cílené úsilí a aby byl vytvořen odstupňovaný informační 
a sankční systém, který umožní chyby rychleji odstraňovat a který bude podporovat řádné 
vynakládání finančních prostředků na základě příkladů osvědčených i nevhodných 
postupů;

4. připomíná, že přijetí vhodných opatření k prevenci podvodů a korupce je úkolem 
generálního ředitelství pro zaměstnanost, které tyto prostředky spravuje;  vítá úzkou 
spolupráci s Úřadem pro boj proti podvodům (OLAF); požaduje, aby bylo zajištěno, že 
případy podvodů v ESF budou vyšetřovat a stíhat také vnitrostátní justiční orgány;

5. vítá, že Komise se snaží získávat od všech členských států podrobné údaje 
prostřednictvím každoročních kontrolních zpráv kontrolních úřadů a pomocí souhrnných 
výročních zpráv; žádá o kontrolu povinnosti skládat účty, aby informace nemusely být 
předkládány dvakrát; považuje za nepřijatelné a trestuhodné, že vnitrostátní správní 
a kontrolní orgány své zprávy buď vůbec nepřekládají nebo jsou tyto zprávy nedostatečné 
a že tyto orgány nedodržují minimální požadavky finančních předpisů; žádá proto 
Komisi, aby předložila návrhy na zlepšení nynějších požadavků na předkládání zpráv 
a aby je rozšířila o sankční mechanismus;

6. konstatuje, že v procesu přidělování prostředků může dojít ke střetu zájmů mezi orgány, 
které prostředky spravují, a mezi příjemci; žádá Komisi, aby na úrovni veřejné správy 
v členských státech prosazovala za pomoci odpovídajících prostředků opatření 
k zamezení středu zájmů v procesu přidělování prostředků;

7. zdůrazňuje, že právě cílové skupiny a řešitelé projektů v rámci ESF prostředky potřebují 
nejvíce; vybízí k tomu, aby se do spolufinancování projektů započítávala také dobrovolná 
činnost v obecně prospěšných organizacích a hmotné vklady; žádá o zjištění aktuálních 
správních nákladů ESF u řešitelů projektů podle členských států a projektů;

8. upozorňuje na to, že v nařízeních, jimiž se řídí strukturální fondy (nařízení (ES) 
č. 1341/2008, nařízení (ES) č. 284/2009; nařízení (ES) č. 396/2009; nařízení (ES) 

                                               
1  Sdělení Komise ze dne 19. února 2007 o akčním plánu na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného 
řízení strukturálních opatření (KOM(2008)0097). 
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č. 397/2009; nařízení (ES) č. 846/2009), byly nedávno provedeny změny s cílem 
zjednodušit správu; žádá o předložení zprávy o výsledcích těchto změn.


