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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je bilo leto 2019 predzadnje leto izvajanja večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 in da na tej stopnji vsi finančni programi v celoti delujejo; 
ugotavlja, da je Računsko sodišče dalo pozitivno mnenje o zanesljivosti računovodskih 
izkazov Evropske unije za leto 2019 in ugotovilo, da so bili prihodki za leto 2019 
zakoniti, pravilni in brez pomembnih napak, medtem ko je podalo negativno mnenje o 
odhodkih;

2. ugotavlja, da so se neporavnane obveznosti do konca leta 2019 še naprej povečevale in 
so dosegle 298 milijard EUR; poudarja, da je to povečanje nastalo zaradi tega, ker so 
odobritve za prevzem obveznosti sistematično presegale odobritve plačil; poudarja tudi, 
da so bile potrebe po plačilih preložene na naslednji večletni finančni okvir, predvsem 
zaradi zamud pri izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

3. poudarja, da je Računsko sodišče v letu 2019 ugotovilo znatno povečanje zahtevkov za 
plačila za evropske strukturne in investicijske sklade, ki vključujejo Evropski socialni 
sklad; nadalje ugotavlja, da je bila v letu 2019 stopnja kumulativnega črpanja iz 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov še vedno počasnejša od načrtovanega, 
kar je prispevalo k zaskrbljujočemu povečanju neporavnanih obveznosti evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, ta stopnja pa je bila tudi nižja kot v večletnem 
finančnem okviru 2007–2013; opozarja, da so bile samo za devet držav članic stopnje 
črpanja v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 višje kot v prejšnjem 
večletnem finančnem okviru;

4. obžaluje, da je končne uporabnike na začetku šestega leta večletnega finančnega okvira 
2014–2020 doseglo samo približno 17 % vseh sredstev evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, za katera so bile prevzete obveznosti s finančnimi instrumenti, ki 
se izvajajo z deljenim upravljanjem, ter poziva Komisijo in države članice naj preučijo 
in rešijo to vprašanje;

5. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj preuči razloge za nizke stopnje črpanja in poenostavi 
nova pravila za obdobje po letu 2020, da bi preprečila nepotrebno zapletena in/ali 
obremenjujoča pravila brez dodane vrednosti ter neupravičen pritisk na raven odobritev 
v prvih letih večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027;

Pripombe o podrazdelku 1b večletnega finančnega okvira – Ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija

Splošne pripombe

6. ponovno poudarja, da je poraba v okviru podrazdelka 1b namenjena krepitvi kohezije in 
zmanjševanju razvojnih razlik med različnimi državami članicami in regijami Unije; 
poudarja, kako pomembno vlogo ima kohezijska politika Unije pri podpiranju izvajanja 
načel iz evropskega stebra socialnih pravic, pomoči državam članicam in regijam pri 
izkoriščanju novih priložnosti in obvladovanju izzivov, kot so globalizacija, 
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brezposelnost, spremembe v industriji, digitalizacija, ter pri izpopolnjevanju in 
prekvalifikaciji zaposlenih ter vseživljenjskem učenju;

7. ugotavlja, da je bilo leta 2019 programom iz podrazdelka 1b dodeljenih 
57 milijard EUR, od tega 13.779 milijonov EUR (24 %) Evropskemu socialnemu 
skladu (ESS) in 566 milijonov EUR (1 %) Skladu za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD);

8. opozarja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 5/2017 („Brezposelnost 
mladih – ali so politike EU prinesle spremembe?“) ugotovilo, da je bil pri izvajanju 
jamstva za mlade sicer dosežen določen napredek in da so bili doseženi nekateri 
rezultati, da pa niso bila izpolnjena prvotna pričakovanja, ki so se pojavila ob uvedbi 
tega jamstva;

9. ponovno poudarja, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu št. 22/2018 
(„Mobilnost v okviru programa Erasmus+“) ugotovilo, da bi bilo mogoče programski 
sklop, ki se nanaša na poklicno izobraževanje in usposabljanje, še izboljšati, saj 
vključitev tega sklopa v Erasmus+ ta program približa novim skupinam državljanov;

10. je seznanjen s posebnim poročilom št. 14/2016 („Pobude politik in finančna podpora 
EU za integracijo Romov“), v katerem je navedeno, da je bil v zadnjem desetletju 
dosežen znaten napredek pri vključevanju Romov, vendar ovire v praksi še vedno 
ostajajo; obžaluje, da se merila dobre prakse za uspešno vključevanje Romov niso 
vedno upoštevala in da je bilo spremljanje uspešnosti težavno; ponovno poudarja, da 
pomanjkanje zanesljivih in celovitih podatkov o Romih ovira oblikovanje politik na 
ravni Unije in nacionalni ravni, ki bi temeljile na dokazih; obžaluje, da bi lahko to stanje 
brez takojšnjega ukrepanja ostalo nespremenjeno;

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je ocenjena skupna stopnja napake na področju 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v letu 2019 znašala 4,4 % (v primerjavi s 
5,0 % leta 2018); poudarja, da je ta številka kljub majhnemu zmanjšanju v primerjavi s 
prejšnjim letom še vedno precej nad 2-odstotnim pragom pomembnosti in ocenjeno 
stopnjo napake pri odhodkih za proračun Unije kot celoto (2,7 %); 

12. ugotavlja, da so bile najbolj pogoste vrste nepravilnosti, ki so bile v letu 2019 
ugotovljene za podrazdelek 1b, povezane zlasti z neupravičenimi projekti (55 %) in 
kršitvami pravil notranjega trga (24 %, od tega 15 % s hudimi kršitvami pravil javnega 
naročanja), čemur sledita neupravičeni odhodki (12 %) in pomanjkanje bistvenih 
dokazil (4 %);

13. priznava, da so odhodki Unije na tem področju politike povezani pretežno s povračili 
stroškov, za katere pogosto veljajo bolj zapletena pravila kot pri drugih področjih 
politike, kar ima za posledico relativno visoko ocenjeno stopnjo napake na tem področju 
politike; poudarja, da število in učinek odkritih napak kažeta, da obstaja veliko tveganje 
za napake na tem področju in da so pregledi, ki jih opravljajo organi upravljanja, 
pogosto še vedno neuspešni pri preprečevanju ali odkrivanju nepravilnosti pri odhodkih, 
ki jih prijavijo upravičenci;

14. se strinja z ugotovitvami Računskega sodišča, da so potrebne dodatne izboljšave, zlasti 
v zvezi z izvajanjem okvira na ravni organov upravljanja, revizijskih organov in 
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Komisije, da bi se v prihodnje zmanjšala visoka stopnja napake; opozarja, da je bil novi 
okvir kontrol in zagotovil zasnovan zato, da bi se zagotovilo, da bodo letne stopnje 
preostale napake pod 2 %; poudarja, da je treba sprejeti nujne in učinkovite ukrepe za 
zmanjšanje teh virov napak, zlasti glede na obdobje financiranja 2021–2027, in hkrati 
doseči dobre rezultate, ter poziva Komisijo, naj začne čim prej izvajati priporočila 
Računskega sodišča na tem področju politike;

15. poudarja ključno vlogo revizijskih organov v državah članicah pri novem okviru 
zagotovil in kontrol na področju kohezijske politike; obžaluje, da je Računsko sodišče 
tudi za proračunsko leto 2019 ugotovilo, da so slabosti, odkrite pri metodah vzorčenja, 
ki jih uporabljajo nekateri revizijski organi, vplivale na reprezentativnost in da še vedno 
obstajajo pomanjkljivosti v načinu, na katerega revizijski organi opravljajo in 
dokumentirajo svoje delo;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da kljub temu, da so nacionalni revizijski organi številne 
nepravilnosti pri projektih, ki jih preverja Računsko sodišče, slednjemu že sporočili, 
organi notranje kontrole v predhodnih fazah številnih napak še vedno ne odkrijejo ali 
popravijo; na podlagi ugotovitev in zaključkov Računskega sodišča za leto 2019 
priporoča, naj Komisija preuči glavne vire neodkritih napak in skupaj z revizijskimi 
organi pripravi ustrezne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti sporočenih stopenj preostale 
napake;

17. pozdravlja skupno pobudo Komisije in revizijskih organov za izboljšanje 
dokumentiranja dela revizijskih organov, ki je privedla do priprave „obvestila o dobri 
praksi“ v zvezi s tem;

18. ugotavlja, da Računsko sodišče med tekočo revizijo analizira ustreznost, zanesljivost in 
doslednost letne ravni odhodkov v okviru podrazdelka „Ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija“, ki jih Komisija izračuna na podlagi svojih revizij, in pričakuje 
ugotovitve iz te revizije;

19. je seznanjen, da je GD EMPL v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2019 navedel 
ključni kazalnik uspešnosti (1,7 % skupne stopnje preostale napake) pod 2-odstotnim 
pragom pomembnosti in najvišjo stopnjo napake (največ 2,4 %), kar bi omogočilo, da 
se upoštevajo morebitne dodatne napake pri odhodkih za operacije, ki niso bile 
vključene v revizije Komisije; je seznanjen tudi z mnenjem Računskega sodišča, da je 
najvišja stopnja napake primernejša, ker upošteva potencialni učinek tekočega 
revizijskega dela;

Posebne ugotovitve o Evropskem socialnem skladu (ESS)

20. opozarja na bistven pomen Evropskega socialnega sklada in ključno vlogo pobude za 
zaposlovanje mladih za spodbujanje visoke ravni zaposlenosti, ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, izobraževanje in usposabljanje ter boj proti revščini in socialni 
izključenosti; poudarja, da je treba ESS in pobudi za zaposlovanje mladih zagotoviti 
stalno finančno in politično podporo Unije ter nacionalnih in regionalnih institucij, da 
bosta uresničevala svoje cilje v prihodnjih letih; ugotavlja, da je za ESS, ki predstavlja 
94,7 % proračuna GD EMPL za leto 2019, glavno tveganje pri delovanju povezano z 
zapletenostjo financiranih operacij in dejavnosti, tipologijo in raznolikostjo prejemnikov 
ter velikim številom letnih posredovanj;
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21. ugotavlja, da znaša tveganje pri plačilu za Evropski socialni sklad v letu 2019 od 1,7 % 
do 2,4 %; je seznanjen z dejstvom, da so revizorji zaradi obdelave prvih plačil za več 
operativnih programov v državah članicah v letih 2018 in 2019 lahko preučili celoten 
proces za večje število operativnih programov in večje število plačil, kar je posledično 
privedlo do večjega števila ugotovljenih napak in višje stopnje napake;

22. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je najpogostejša napaka, ki se pojavlja pri odhodkih v 
okviru Evropskega socialnega sklada, pomanjkanje bistvenih dokazil; ugotavlja tudi, da 
je Računsko sodišče v letu 2019 pri enem od projektov Evropskega socialnega sklada 
ugotovilo kršitev pravil Unije o državni pomoči;

23. pozdravlja, da GD EMPL v okviru preventivnih ukrepov Komisije še naprej uporablja 
strogo politiko prekinitve in začasne ustavitve plačil za ohranitev finančnih interesov 
Unije; s tem v zvezi ugotavlja, da je bilo v letu 2019 za Evropski socialni sklad/pobudo 
za zaposlovanje mladih in Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim sprejetih 12 
sklepov o prekinitvi in en sklep o začasni ustavitvi plačil ter da je bilo poleg tega 
zadevnim državam članicam poslanih 16 opominov in pet dopisov pred začasno 
zaustavitvijo plačil;

24. je zadovoljen, da je uvedba možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov v okviru 
ESS zmanjšala upravno breme in olajšala izvajanje tako za organe, pristojne za 
programe, kot za upravičence;

25. ugotavlja, da v Uniji v povprečju več kot petini ljudi in četrtini otrok še vedno grozi 
revščina ali socialna izključenost; ponavlja zavezo Unije, da bo zagotovila podporo 
najbolj ogroženim s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim, s čimer naj bi 
odpravila najhujše oblike revščine v Uniji, kot so pomanjkanje hrane, brezdomstvo in 
revščina otrok; ugotavlja, da Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim letno podpira 
približno 13 milijonov ljudi, tudi približno 4 milijone otrok, ki so mlajši od 15 let;

Boj proti morebitnim goljufijam

26. z zadovoljstvom ugotavlja, da je GD EMPL po sprejetju nove strategije Komisije za boj 
proti goljufijam 29. aprila 2019 opravil analizo tveganja goljufij ter skupaj z GD 
REGIO in GD MARE pregledal in posodobil skupno strategijo za boj proti goljufijam 
in strategijo za neposredno upravljanje boja proti goljufijam; je seznanjen, da GD 
EMPL še naprej prispeva k razvoju orodja za točkovanje tveganja ARACHNE, ki 
nacionalnim organom med drugim pomaga prepoznati tveganje za goljufije;

27. ugotavlja, da obsega skupno število preiskav, ki trenutno potekajo pri uradu OLAF v 
zvezi s področji dejavnosti GD EMPL in vsemi programskimi obdobji skupaj, 20 
primerov, povezanih z ESS, 1 primer, povezan s Skladom za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim in 2 primera, povezana z neposrednimi odhodki ob koncu leta 2019, pri 
čemer so glavna področja (morebitnih) goljufij v teh primerih neupoštevanje pravil 
dobrega finančnega poslovodenja, previsoke cene in nespoštovanje pravil in postopkov 
javnega naročanja;

28. pozdravlja dejstvo, da so bili v letu 2019 za 10 poročil urada OLAF sprejeti ukrepi, s 
čimer se je na različne načine obvaroval proračun Unije ter izterjala sredstva v višini 
skoraj 55,3 milijona EUR;
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Pripombe o podrazdelku 1a večletnega finančnega okvira – Konkurenčnost za rast in 
delovna mesta

Splošne pripombe

29. opozarja, da večino porabe za programe v podrazdelku 1a večletnega finančnega okvira 
neposredno upravlja Komisija in da je ta v obliki nepovratnih sredstev za javne ali 
zasebne upravičence, ki sodelujejo v projektih (Komisija zagotavlja predplačila 
upravičencem ob podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ali sklepa o 
financiranju);

30. je zaskrbljen, da je ocenjena stopnja napake pri porabi za podrazdelek „Konkurenčnost 
za rast in delovna mesta“ (podrazdelek 1a večletnega finančnega okvira) za celo 
leto 2019 pomembna in znaša 4 %, kar je bistveno povečanje v primerjavi z 2,0 % v letu 
2018 (2017: 4,2 % in 2016: 4,1 %), ter ugotavlja, da je stopnja napake stalno visoka za 
odhodke, ki se nanašajo na raziskave in inovacije, ki so glavni vir napak, medtem ko je 
stopnja napake precej nižja za preostali podrazdelek;

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

31. ugotavlja, da se je iz programa EaSI prek petih razpisov za zbiranje predlogov v okviru 
delovnega programa za leto 2019 financiralo 44 projektov v vrednosti 
29,3 milijona EUR; je seznanjen z dejstvom, da je v oktobru 2019 GD EMPL podpisal 
prvi vpis deleža v instrument, ki se financira iz programa EaSI, kar predstavlja 200 
milijonov EUR posojilnega sklada za posojila mikropodjetjem in socialnim podjetjem;

Agencije

32. priznava, da pet decentraliziranih agencij (Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA in 
Evropski organ za delo), ki so v pristojnosti GD EMPL, znatno prispeva in ima vsaka 
pomembno dodano vrednost pri doseganju posebnih ciljev na področjih politik GD 
EMPL; zato spodbuja nemoten dialog in sodelovanje, ki prispevata k zmanjšanju 
razkoraka med državljani in institucijami;

33. ugotavlja, da so bile 16. januarja 2019 sprejete spremenjene ustanovitvene uredbe treh 
tristranskih agencij (Cedefop, EU-OSHA in Eurofound) in da so začele veljati 20. 
februarja 2019; pozdravlja ustanovitev Evropskega organa za delo 31. julija 2019 in 
opozarja, da je organ začel delovati oktobra 2019; poudarja, kako pomembno je, da je 
Evropski organ za delo čim prej v celoti operativen, da bi se izboljšala uporaba in 
izvrševanje prava EU s področja mobilnosti delavcev in usklajevanja socialne varnosti, 
s tem pa zagotovila pravična mobilnost in učinkovito čezmejno izvrševanje pravic 
delavcev; ponovno poziva, naj se Evropskemu organu za delo zagotovijo zadostna 
finančna sredstva v zvezi s tem;

34. ugotavlja, da je Računsko sodišče prvič izdalo tudi splošno oceno pogojev, ki jih je 
uvedla Unija, da bi lahko agencije uresničevale svoje politike v javno dobro, ter 
priporočilo Komisiji, naj zagotovi ustreznost, skladnost in prožnost ustanovitve agencij, 
dodeli sredstva na bolj prožen način, izboljša upravljanje, odgovornost in poročanje o 
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smotrnosti ter okrepi vlogo agencij kot centrov strokovnega znanja in povezovanja1;

35. izraža zadovoljstvo, da je Komisija v svojem ocenjevalnem poročilu (objavljenem leta 
2019) potrdila pozitivne rezultate agencij EU, ki delujejo na področju politike 
zaposlovanja in socialnih zadev (Eurofound, Cedefop, ETF in EU-OSHA), kar zadeva 
ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost agencij (SWD(2019) 
159 final), ter izpostavlja potrebo, opredeljeno v tem ocenjevalnem poročilu, po 
okrepitvi sodelovanja za doseganje sinergij;

Sklep

36. na podlagi letnega poročila o dejavnostih GD EMPL za leto 2019 ugotavlja, da je imel 
GD EMPL razumno zagotovilo, in je sklenil, da so upravljavski in kontrolni sistemi 
operativnih programov v letu 2019 delovali, kot je bilo predvideno, razen 29 programov 
Evropskega socialnega sklada/pobude za zaposlovanje mladih in enega programa 
Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, pri katerih so bile ugotovljene bistvene 
pomanjkljivosti nekaterih ključnih elementov sistemov;

37. z zadovoljstvom ugotavlja, da je GD EMPL, kot je navedeno v njegovem letnem 
poročilu o dejavnostih za leto 2019, sprejel potrebne nadaljnje ukrepe v zvezi z vsemi 
priporočili Računskega sodišča v izjavah o zanesljivosti za obdobje 2015-2018 in da do 
konca marca 2020 ni bilo odprtih priporočil Računskega sodišča;

38. poziva Komisijo, naj spremlja vse napake, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in po 
potrebi zahteva dodatne finančne popravke; poziva Komisijo, naj skupaj z revizijskimi 
organi preuči razloge za napake ter s tem v zvezi sprejme ustrezne ukrepe;

39. je seznanjen z zavezo Komisije, da bo še naprej tesno sodelovala z revizijskimi organi, 
da bi okrepila njihovo zmogljivost za preprečevanje in popravljanje napak, boljše 
dokumentiranje njihovega revizijska dela in bi tako prispevala k postopku oblikovanja 
zagotovil;

40. pozdravlja, da namerava Komisija od leta 2020 v strukturirano razpravo z ustreznimi 
revizijskimi organi vključiti podrobno analizo dodatnih napak, ugotovljenih pri 
revizijah Unije, pri čemer bodo revizijski organi evidentirali ukrepe za odpravo 
neodkrivanja tovrstnih napak;

41. na splošno poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati vsa odprta priporočila 
Računskega sodišča, naj pripravi posebna poročila o izvajanju in naj ta priporočila 
dolgoročno upošteva pri izvajanju ukrepov v okviru novega ESS+ od leta 2021 naprej.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_SL.pdf
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