
PA\887125SK.doc PE478.510v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2011/2201(DEC)

3.1.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia
(2011/2201(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Csaba Őry



PE478.510v01-00 2/4 PA\887125SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\887125SK.doc 3/4 PE478.510v01-00

SK

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. konštatuje, že 18 % výdavkov politiky súdržnosti Spoločenstva pripadá na zamestnanosť 
a sociálne veci, pričom veľká väčšina výdavkov v tejto oblasti politiky (94 %) sa 
uskutočňuje z Európskeho sociálneho fondu (ESF);

2. preto pozitívne vyzdvihuje, že prostriedky pre ESF boli v záväzkoch plnené na 100 % vo 
výške 10,8 miliardy EUR a v platbách na 87,9 % vo výške 7,1 miliardy EUR; uznáva, že 
nižšia miera plnenia v prípade platieb je dôsledkom toho, že niektoré záväzky boli prijaté 
až v poslednom štvrťroku; uznáva úsilie Komisie o zlepšenie finančného hospodárenia;

3. s potešením teda konštatuje, že Dvor audítorov v rámci svojich prešetrení zistil, že 
chybovosť bolo možné znížiť na 7,7%; je prekvapený, že Dvor audítorov musel 
konštatovať, že smernice EÚ neboli riadne transponované do vnútroštátnych právnych 
predpisov o verejnom obstarávaní, a očakáva preto od Komisie, že zlepší dohľad nad ich 
transponovaním do vnútroštátneho práva a preskúma prípustnosť podporovaných 
projektov;

4. uznáva, že Komisia sa prostredníctvom dvojstranných a viacstranných vzdelávacích 
kurzov usiluje zabezpečiť, aby členské štáty kontinuálne školili, informovali 
a usmerňovali príjemcov a vykonávacie orgány a poskytovali im poradenstvo, a to 
s cieľom znížiť chybovosť;

5. opakuje svoju požiadavku, aby boli členské štáty povinné predkladať správy o finančnej 
implementácii nástrojov financovania, a podporuje požiadavku Dvora audítorov, aby 
Komisia pravidelne kontrolovala využívanie prostriedkov z ESF;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz iba čiastočne zohľadnila odporúčania 
Dvora audítorov týkajúce sa príspevku ESF k boju proti predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky;

7. pripomína, že je úlohou Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a začlenenie, ktoré spravuje prostriedky, aby prijalo primerané opatrenia na prevenciu 
podvodov a korupcie; víta úzku spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF); žiada zabezpečiť, aby prípady podvodov v rámci ESF ďalej vyšetrovali a stíhali 
aj vnútroštátne súdne orgány;

8. víta úsilie Komisie o získanie komplexného prehľadu prostredníctvom ročných 
kontrolných správ audítorských orgánov a súhrnných výročných správ od všetkých 
členských štátov a považuje za potrebné, aby Komisia rozšírila svoju kontrolnú činnosť 
tak, aby Parlamentu poskytovala údaje o pridanej hodnote financovania z prostriedkov 
EÚ;

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

10. považuje za nevyhnutné – najmä s ohľadom na financovanie Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii – stanoviť referenčné hodnoty pre jednotkové náklady 
rôznych finančne podporovaných opatrení a poukazuje na to, že z Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii sa financovalo iba 21 projektov v celkovej hodnote 
105 miliónov EUR, pričom k dispozícii bola suma až do výšky 500 miliónov EUR; 
očakáva preto, že Komisia vzhľadom na význam tohto fondu pre opätovné začlenenie 
nezamestnaných účinnejšie podporí členské štáty pri výbere vhodných projektov na 
financovanie z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii;

11. 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;

12. očakáva od Komisie, že vypracuje podrobné hodnotiace správy týkajúce sa pilotných 
projektov.


