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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. se znepokojením konstatuje, že odhadovaná míra chyb v oblasti zaměstnanosti a 

sociálních věcí v roce 2014 dosahuje 3,7 %, tj. je mírně vyšší než v předchozím roce 

(3,1 %); zdůrazňuje, že to znamená krok zpět, pokud jde o dosažení míry chyb nižší, než 

je 2% cíl; 

2. vítá skutečnost, že zpráva Účetního dvora analyzuje plnění rozpočtu Unie s ohledem na 

strategii Evropa 2020; bere na vědomí, že příspěvek z rozpočtu EU není uveden zvlášť 

v souvislosti s plněním hlavních cílů, jako jsou cíle v oblasti zaměstnanosti a boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení;  

3. vítá dále doporučení Účetního dvora, podle nichž by měla být strategie Evropa 2020 více 

sladěna s VFR, a politické cíle na vysoké úrovni by měly být převedeny v užitečné 

operační cíle, a zdůrazňuje význam zaměření se na výkonnost a na výsledky, stejně jako 

na přidanou hodnotu, především v případě hlavních cílů týkajících se zaměstnanosti a 

sociálních věcí, u nichž nemá Komise pravomoc vytvářet právně závazný rámec; vyzývá 

Komisi, aby dále rozvíjela ukazatele výsledků a monitorovací systémy, aby bylo možno 

srovnávat výsledky s dohodnutými cíli, mít lepší informace při stanovování budoucích 

cílů a zvýšit efektivitu výdajů EU; 

4. bere na vědomí poznámky Účetního dvora ohledně vyššího rizika nesrovnalostí u malých 

a středních podniků účastnících se programu Horizont 2020; podporuje odpověď Komise, 

podle níž je zapojení malých a středních podniků do tohoto programu zásadně důležité pro 

vytváření růstu a pracovních míst, bere na vědomí, že byla zjednodušena správní pravidla 

pro malé a střední podniky, a zdůrazňuje, že další zjednodušení by vedlo k většímu 

zapojení malých a středních podniků; zdůrazňuje význam vytváření udržitelných 

pracovních míst prostřednictvím malých a středních podniků; 

5. poukazuje na to, že malé a střední podniky v Evropě vytváří nejvíce pracovních míst, 

a domnívá se, že pro zvýšení jejich účasti na programech financování v celé EU lze udělat 

více; vyzývá Komisi, aby zavedla další opatření, která by podnítila aktivní účast malých 

a středních podniků, včetně uplatňování zásady „zelená malým a středním podnikům“; 

6. konstatuje, že i nadále jsou hlavními riziky pro správnost výdajů Evropského sociálního 

fondu především nehmotná povaha investic do lidského kapitálu, rozmanitost činností a 

zapojení různorodých partnerů, často menších subjektů, do provádění projektů; vyzývá 

Komisi, aby dále podnikala konkrétní kroky ke zmírnění zjištěných rizik, které zahrnují 

preventivní i nápravná opatření; 

7. bere na vědomí zjištění zvláštní zprávy Účetního dvora 17/2015 týkající se přesměrování 

finančních prostředků ESF v období 2012–2014; s obavami bere na vědomí nedostatky ve 

zprávách Komise o dopadu těchto fondů, domnívá se, že pro zajištění řádné finanční 

odpovědnosti a efektivního využívání fondů EU je nezbytný posun směrem k politice 

zaměřené na výsledky; 
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8. je znepokojen skutečností, že vyšší míra chyb a z ní vyplývající pozastavování a 

přerušování programů může mít vliv na úspěšné dokončení programů z období 2007–

2013; 

9. domnívá se, že podpora širšího využívání zjednodušeného vykazování nákladů může vést 

ke snížení administrativní zátěže, ke snížení počtu chyb a k většímu zaměření na 

výkonnost a výsledky; poukazuje však na to, že zjednodušené vykazování nákladů by se 

mělo používat v prostředí právní jistoty a důvěry a mělo by být doprovázeno posouzením 

přínosů za plného zapojení zúčastněných stran na všech úrovních; zdůrazňuje, že členské 

státy by měly mít i nadále možnost zjednodušeného vykazování nákladů; 

10. trvá na tom, aby se členské státy vyhnuly dalšímu komplikování pravidel a požadavků 

týkajících se provádění Evropského sociálního fondu, neboť přináší příjemcům další zátěž 

a zvyšuje riziko chyb; 

11. je znepokojen skutečností, že ze 178 transakcí zkoumaných Účetním dvorem v oblasti 

zaměstnanosti a sociálních věcí bylo 62 (34,8 %) zatíženo chybami, z čehož 12 byly 

vyčíslitelné chyby přesahující 20 % (6,7 %); naléhavě žádá Komisi, aby provedla 

nápravná opatření a používala přísné postupy ke snížení rizika nesrovnalostí v této oblasti 

a také aby se dále zabývala případy nezpůsobilých výdajů, které odhalil Účetní dvůr; 

12. s politováním konstatuje, že počet programů v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) 

s mírou chyb vyšší než 5 % se zvýšil z 18,8 % v roce 2013 na 22,9 % v roce 2014 a že 

objem plateb zatížených těmito chybami se dramaticky zvýšil z 11,2 % na 25,2 %; 

13. upozorňuje na opakovanou připomínku Účetního dvora, že procento chyb by bylo nižší, 

pokud by vnitrostátní orgány před tím, než Komisi odešlou žádosti o platby, lépe 

využívaly dostupné informace; v tomto ohledu trvá na tom, aby členské státy a 

vnitrostátní orgány prováděly důkladnější kontroly a vyhnuly se žádostem o náhradu 

nesprávných výdajů; 

14. vybízí členské státy, aby používaly nástroj pro hodnocení rizik Arachne, a vybízí Komisi, 

aby i nadále poskytovala členským státům příslušné pokyny a technickou pomoc pro 

řádné provádění požadavků na řízení a kontrolu v období 2014–2020; trvá na tom, aby 

Komise zlepšila výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy; 

15. vyzývá Komisi, aby se řídila doporučeními Účetního dvora a zajistila, že plnění rozpočtu 

Unie více přispěje k dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti 

a sociálních věcí; v tomto ohledu očekává, že Komise a členské státy využijí lepší 

ukazatele výkonnosti a zkvalitní podávání zpráv o výsledcích dosažených v období 2014–

2020; 

16. souhlasí s doporučením Účetního dvora, který členské státy žádá, aby neprodleně zajistily 

náhrady pro příjemce v přísném souladu s časovými lhůtami stanovenými v předpisech. 
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