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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. poznamenává, že v roce 2009 činila míra využití prostředků na platby podle finančního 
rámce na období 2000–2006 u Evropského sociálního fondu (ESF) 97,1 % (byla využita 
částka ve výši 1 540 000 000 EUR); konstatuje, že průběžné platby a platby předběžného 
financování podle finančního rámce na období 2007–2013 dosáhly celkové výše 
11 300 000 000 EUR; oceňuje snahu Komise o zlepšení finančního řízení; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že ani v době finanční krize členské státy zdroje ESF 
nevyužívají;

2. konstatuje, že míra chybovosti za poslední tři roky výrazně poklesla, z 54 % v roce 2007 
na 36 % v letošním roce; oceňuje snahu Komise o snížení míry chybovosti; vyzývá 
k většímu úsilí o to, aby se snížil především počet případů úhrady nezpůsobilých nákladů; 

3. vyzývá Komisi, aby přispěla ke zlepšení finančního řízení tím, že bude pokračovat 
v akčním programu s cílem zrychlit postupy rozhodování v případě finančních oprav; 

4. vítá skutečnost, že plnění programu ESF v roce 2009 se soustředilo na evropskou strategii 
zaměstnanosti, zejména na opatření s cílem zlepšit možnost uplatnění na trhu práce 
(30,6 %1) a na činnosti k rozvíjení vzdělávání a odborné přípravy (22,8 %1), na sociální 
začleňování (20,8 %1) a rovné příležitosti (6,5 %1);

5. vítá snahu Komise přimět všechny členské státy plně se zodpovídat formou výročních 
zpráv o auditu a souhrnných výročních zpráv;

6. vyzývá Účetní dvůr, aby zkontroloval i ostatní rozpočtové položky v oblasti sociální 
politiky a politiky zaměstnanosti, a zjistil, proč se prostředky, které jsou k dispozici, 
nevyužívají v plném rozsahu. 

                                               
1  % osvědčených výdajů


