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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. berie na vedomie, že v roku 2009 predstavovala miera využitia platobných rozpočtových 
prostriedkov z finančného rámca na obdobie 2000 – 2006 v prípade Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) 97,1 % (1 540 000 000 EUR); konštatuje, že priebežné platby a 
predbežné financovanie pre finančný rámec na obdobie 2007 – 2013 dosiahli celkovú 
výšku 11 300 000 000 EUR; uznáva úsilie Komisie o zlepšenie finančného hospodárenia; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek finančnej kríze členské štáty 
nevyužívajú prostriedky z ESF;

2. konštatuje, že miera chybovosti za posledné tri roky poklesla z 54 % v roku 2007 na 36 % 
v tomto roku; uznáva úsilie Komisie o zníženie miery chybovosti; žiada väčšie úsilie o to, 
aby sa znížil predovšetkým počet prípadov úhrady neoprávnených nákladov;

3. žiada Komisiu, aby prispela k zlepšeniu finančného hospodárenia tým, že bude 
pokračovať v akčnom programe zameranom na zrýchlenie postupov rozhodovania v 
súvislosti s finančnými korekciami;

4. víta skutočnosť, že pri plnení programu ESF v roku 2009 sa kládol dôraz na európsku 
stratégiu zamestnanosti, najmä na opatrenia zamerané na zlepšenie zamestnateľnosti na 
trhu práce (30,6 %1) a na činnosti zamerané na rozvoj vzdelania a odborného vzdelávania 
(22,8 %1), sociálne začlenenie (20,8 %1) a rovnaké príležitosti (6,5 %1);

5. víta úsilie Komisie o získanie komplexného prehľadu prostredníctvom ročných 
kontrolných správ audítorských orgánov a súhrnných výročných správ od všetkých 
členských štátov;

6. žiada Dvor audítorov, aby preskúmal aj ostatné rozpočtové položky v oblasti sociálnej 
politiky a politiky zamestnanosti a zistil, prečo sa dostupné prostriedky nevyužívajú 
v plnom rozsahu.

                                               
1 z potvrdených výdavkov


