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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. pozitívne vyzdvihuje, že prostriedky pre Európsky sociálny fond (ESF) boli vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch plnené na 100 % vo výške 10,6 miliardy EUR a vo 
výdavkových rozpočtových prostriedkoch na 97,1 % vo výške 8,8 miliardy EUR; berie 
na vedomie úsilie Komisie o zlepšenie finančného hospodárenia; 

2. poukazuje na všeobecnú mieru chýb v štrukturálnych fondoch vo výške minimálne 11 %; 
miera chýb u ESF sa ukázala ako nižšia; povzbudzuje Komisiu k predloženiu vlastnej 
miery chýb a k preskúmaniu možností väčšej samostatnosti ESF v ďalšom rozpočtovom 
období;

3. ľutuje, že akčný plán Komisie na zlepšenie riadenia štrukturálnych fondov1 sa ešte stále 
nedá hodnotiť; zdôrazňuje, že 82 % finančných korekcií v ESF za obdobie 2000 až 2006 
pripadalo na Taliansko a Španielsko; považuje za žiaducu cielenú snahu príslušných 
členských štátov, ako aj odstupňovaný informačný a sankčný systém s cieľom rýchlejšie 
odstrániť chyby a podporiť správne vynakladanie prostriedkov prostredníctvom príkladov 
najlepších a najhorších postupov;

4. pripomína, že je úlohou generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, ktoré spravuje 
prostriedky, aby prijalo primerané opatrenia na prevenciu proti podvodom a korupcii; víta 
úzku spoluprácu s Úradom pre boj proti podvodom (OLAF); žiada zabezpečiť, aby sa 
prípady podvodov u ESF ďalej riešili a vyšetrovali aj prostredníctvom vnútroštátnych 
súdnych orgánov;

5. víta úsilie Komisie o získanie komplexného prehľadu prostredníctvom ročných 
kontrolných správ audítorských orgánov a súhrnných výročných správ od všetkých 
členských štátov; žiada o preskúmanie povinnosti podávať správy, aby sa informácie 
nevyžadovali dvakrát; považuje chýbajúce alebo nekompletné správy vnútroštátnych 
riadiacich a audítorských úradov, ako aj nedodržiavanie minimálnych požiadaviek 
nariadení o rozpočtových pravidlách za neakceptovateľné a hodné sankcií; preto žiada 
Komisiu, aby vypracovala návrhy na zlepšenie a rozšírenie aktuálnej povinnosti podávať 
správy o mechanizmus sankcií;

6. poznamenáva, že pri prideľovaní prostriedkov sú možné konflikty záujmov medzi 
správcom prostriedkov a príjemcami prostriedkov; žiada Komisiu, aby vhodnými 
prostriedkami na úrovni vnútroštátnych správnych orgánov presadila pravidlá s cieľom 
zabrániť konfliktom záujmov pri postupe prideľovania finančných prostriedkov;

7. zdôrazňuje mimoriadne potreby cieľových skupín a navrhovateľov projektov v rámci 
ESF; navrhuje, aby sa do spolufinancovania projektov zahrnuli aj dobrovoľnícke činnosti 
vo verejnoprospešných organizáciách a nepeňažné vklady; žiada o aktuálne údaje 
o správnych nákladoch ESF u navrhovateľov projektov podľa jednotlivých členských 
štátov a projektov;

8. pripomína najnovšie zmeny a doplnenia nariadení o štrukturálnych fondoch (nariadenie 
                                               
1 Oznámenie Komisie z 19. februára 2007 o Akčnom pláne na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci 
spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097).
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(ES) č. 1341/2008; nariadenie (ES) č. 284/2009; nariadenie (ES) č. 396/2009; nariadenie 
(ES) č. 397/2009; nariadenie (ES) č. 846/2009) na zjednodušenie správy; žiada o správu 
o účinkoch týchto zmien a doplnení.


