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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. víta skutočnosť, že v roku 2011 bola oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí po prvý krát 
vybraná do vzorky a ohodnotená samostatne, nie ako súčasť kapitoly politiky súdržnosti; 
víta skutočnosť, že miera chybovosti v tejto oblasti politiky sa znížila a predstavuje 2,2 % 
v porovnaní s priemerom 3,9 % v ostatných oblastiach politiky;

3. pripomína, že treba monitorovať a merať výkonnosť finančných nástrojov vo vzťahu 
k cieľom politiky, t. j. cieľom stratégie EÚ 2020, aby bolo možné určiť nedostatky 
a dosiahnuť pokrok; žiada, aby informácie a údaje o výkonnosti boli k dispozícii na 
ročnom základe; domnieva sa, že za súčasnej hospodárskej a finančnej krízy je absolútne 
zásadné disponovať údajmi vychádzajúcimi z viacerých kritérií o výkonnosti 
intervenčných opatrení ESF;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že aj napriek zvýšeniu prostriedkov 
v rozpočtových riadkoch ESF prostredníctvom presunov medzi rozpočtovými riadkami 
a opravného rozpočtu nebolo možné uhradiť príjemcom 2,7 miliardy EUR vzhľadom na 
nedostatočné platobné rozpočtové prostriedky; žiada Komisiu, aby navrhla, a Radu, aby 
schválila v rámci ročného rozpočtového postupu presnú výšku platobných rozpočtových 
prostriedkov s cieľom predísť neistote a zbytočnej procedurálnej záťaži pre rozpočtový 
orgán a poskytovať príjemcom platby včas;

5. víta skutočnosť, že v prípade ESF bola do riadku Operačná technická pomoc pridaná suma 
3,25 milióna EUR v záujme mobilizácie špecifických odborných služieb a priamej 
podpory vykonávania gréckeho operačného programu ESF;

6. konštatuje, že podiel výdavkov na oblasť zamestnanosti v programe Progress je mierne 
nižší ako podiel, ktorý táto oblasť predstavuje v rámci programu; v nadväznosti na závery 
hodnotiacej správy1 sa domnieva, že by sa mali zvýšiť výdavky na poradenstvo, výskum 
a analýzy v oblasti politiky a na politické diskusie o zamestnanosti; 

7. vyzýva k väčšej racionalizácii a jasnejšiemu rozdeleniu úloh medzi Progressom, EÚ-
OSHA a Eurofoundom v súvislosti s predkladaním dôkazov v oblasti zdravia a 
bezpečnosti pri práci;

8. berie na vedomie, že miera čerpania prostriedkov v prípade EURES v období 2010 – 2011 
predstavovala 74 % a v období 2011 – 2012 dosiahla 67 %; žiada Komisiu, aby zlepšila 
čerpanie prostriedkov pre EURES s cieľom využívať v plnej miere potenciál tohto 
nástroja počas súčasného obdobia, kedy v celej EÚ prudko stúpa miera nezamestnanosti.

                                               
1 Hodnotenie programu Progress v polovici trvania – konečná správa, 22. decembra 2011.


