
PA\920926CS.doc PE501.888v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2012/2167(DEC)

8. 1. 2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 
rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise
(COM (2012) 0458 –C6-0118/2007–2007/2167(DEC))

Navrhovatelka: Pervenche Berès



PE501.888v01-00 2/3 PA\920926CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\920926CS.doc 3/3 PE501.888v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. vítá skutečnost, že v roce 2011 byla oblast zaměstnanosti a sociálních věcí namátkově 
zkontrolována a ohodnocena samostatně, nikoli jako součást politiky soudržnosti; vítá 
skutečnost, že chybovost v této oblasti politiky je nižší, činí 2,2 % ve srovnání                   
s průměrem všech oblastí politiky ve výši 3,9 %;

3. připomíná, je třeba sledovat a měřit výkonnost finančních nástrojů ve vztahu k cílům 
politiky – tj. cílům strategie EU 2020 –, aby bylo možno zjistit nedostatky a učinit pokrok; 
žádá, aby informace a údaje o výkonnosti byly k dispozici vždy za rok; je toho názoru, že 
za současné hospodářské a finanční krize je potřeba údajů o výsledcích pomoci z ESF 
optikou více kritérií naprosto zásadní;

4. lituje toho, že i přes zvýšení prostředků v rozpočtových položkách ESF převody mezi 
rozpočtovými položkami a opravným rozpočtem nebylo vzhledem k nedostatku 
prostředků na platby možné uhradit příjemcům neuhrazené platby ve výši 2,7 miliardy 
EUR; žádá, aby v rámci ročního rozpočtového procesu Komise navrhla a Rada 
odsouhlasila odpovídající výši prostředků na platby, aby nevznikala nejistota a zbytečná 
procedurální zátěž pro rozpočtový orgán a příjemci se včas dočkali příslušných plateb;

5. vítá skutečnost, že u ESF byla položka na operativní technickou pomoc doplněna o částku 
3,25 milionu EUR, aby byly získány prostředky na specifické odborné služby a přímo 
podpořen řecký operační program ESF;

6. poznamenává, že podíl výdajů na zaměstnance v rámci programu Progress je mírně nižší 
než podíl těchto výdajů v programu; vzhledem k závěrům zprávy o hodnocení1 se 
domnívá, že by výdaje na poradenství, výzkum a analýzu v oblasti politiky a na koncepční 
debatu o zaměstnanosti měly být zvýšeny; 

7. vyzývá k větší racionalizaci a jasnějšímu rozdělení úkolů mezi program Progress,         
EU-OSHA a Eurofound při tvorbě podkladů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při 
práci;

8. bere na vědomí, že míra čerpání prostředků u programu EURES v období 2010–2011 
činila 74 % a v období 2011–2012 dosáhla 67 %; vyzývá Komisi, aby zlepšila míru 
využití prostředků pro EURES, aby v době, kdy v celé EU prudce stoupá míra 
nezaměstnanosti, byl potenciál tohoto nástroje plně využit.

                                               
1 Hodnocení programu Progress v polovině období – závěrečná zpráva, Ecorys, 22. prosince 2011


