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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že 18 % výdajů Společenství v rámci politiky soudržnosti připadá na 
zaměstnanost a sociální věci a že největší část výdajů v této oblasti připadá na Evropský 
sociální fond (ESF);

2. hodnotí proto pozitivně skutečnost, že prostředky ESF, které činily 10,8 miliardy EUR 
v prostředcích na závazky a 7,1 miliardy EUR v prostředcích na platby, byly v prvním 
případě ze 100 % a ve druhém z 87,9 % účelově vázány; bere na vědomí, že nižší, tj. 
87,9% míra čerpání byla způsobena tím, že některé závazky byly přijaty až v posledním 
čtvrtletí; oceňuje úsilí Komise o zlepšení finančního řízení;

3. je tudíž potěšen tím, že Účetní dvůr při svém zkoumání zjistil, že se chybovost podařilo 
snížit na 7,7 %; je překvapen, že Účetní dvůr musel konstatovat, že směrnice EU nebyly 
řádně provedeny ve vnitrostátních právních předpisech o udělování veřejných zakázek, 
a proto od Komise očekává, že zlepší dohled nad jejich provedením ve vnitrostátním 
právu a že bude ověřovat způsobilost financovaných projektů;

4. oceňuje, že Komise formou dvoustranných a vícestranných seminářů usiluje o to, aby 
členské státy školily příjemce a prováděcí orgány a poskytovaly jim informace, 
poradenství a instrukce s cílem snížit chybovost;

5. znovu žádá, aby byla členským státům uložena povinnost informovat o finančním vývoji 
nástrojů financování, a připojuje se k požadavku Účetního dvora, aby Komise pravidelně 
kontrolovala využívání prostředků z ESF;

6. vyjadřuje politování nad tím, že Komise doposud v celém rozsahu nezohlednila 
doporučení Účetního dvora týkající se příspěvku ESF k boji proti předčasnému 
ukončování školní docházky;

7. připomíná, že přijetí vhodných opatření k prevenci podvodů a korupce je úkolem 
generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a integraci, které tyto prostředky 
spravuje; vítá úzkou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF); 
požaduje, aby případy podvodů v ESF dále vyšetřovaly a stíhaly také vnitrostátní justiční 
orgány;

8. vítá, že se Komise snaží pomocí kontrolních zpráv, které každoročně připravují kontrolní 
úřady, a pomocí souhrnných výročních zpráv získat od všech členských států podrobné 
informace, a domnívá se, že je nezbytné, aby Komise v tomto ohledu svou kontrolní 
činnost rozšířila tak, aby Parlamentu poskytovala údaje o přidané hodnotě financování 
z prostředků EU;

9. zdůrazňuje, že prostředky nejvíce potřebují cílové skupiny a navrhovatelé projektů 
v rámci ESF; vybízí k tomu, aby se do spolufinancování projektů započítávala také 
dobrovolná činnost v obecně prospěšných organizacích a nepeněžité vklady; žádá 
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o zjištění aktuálních správních nákladů ESF u navrhovatelů projektů, které budou 
rozděleny podle členských států a jednotlivých projektů;

10. zejména v souvislosti s financováním Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
shledává, že je nezbytné stanovit orientační hodnoty pro jednotkové náklady různých 
finančně podporovaných opatření, a poukazuje na skutečnost, že z uvedeného fondu bylo 
financováno pouze 21 projektů v celkové výši 105 milionů EUR, přičemž na tyto účely 
bylo vyčleněno až 500 milionů EUR; vzhledem k významu tohoto fondu pro opětovné 
začlenění nezaměstnaných proto očekává, že Komise účinněji podpoří členské státy při 
výběru vhodných projektů pro financování z fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

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

12. očekává, že Komise vypracuje podrobné hodnotící zprávy o pilotních projektech.


