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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. připomíná, že rok 2019 je předposledním rokem provádění víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2014–2020 a že všechny finanční programy jsou v této fázi plně 
funkční;

2. bere na vědomí, že do konce roku 2019 se zbývající závazky nadále zvyšovaly 
a dosáhly 298,0 miliardy EUR; zdůrazňuje, že toto zvýšení bylo způsobeno skutečností, 
že prostředky na závazky soustavně převyšovaly prostředky na platby a že potřeby 
prostředků na platby byly odloženy do příštího VFR, zejména kvůli zpožděním při 
provádění evropských strukturálních a investičních fondů (ESI); 

Připomínky k podokruhu VFR 1b „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“

Všeobecné informace

3. konstatuje, že v roce 2019 bylo na programy v podokruhu 1b přiděleno 57 miliard EUR, 
z toho 13 779 milionů EUR (24 %) Evropskému sociálnímu fondu (ESF) a 566 milionů 
EUR (1 %) Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD);

4. se znepokojením konstatuje, že odhadovaná celková míra chyb v oblasti politiky 
„Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ v roce 2019 činila 4,4 % (2018: 5,0 %); 
zdůrazňuje, že i přes mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem je toto číslo stále do 
značné míry nad 2% prahem významnosti a odhadovanou mírou chyb ve výdajích pro 
rozpočet Unie jako celek (2,7 %); 

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že i pro rozpočtový rok 2019 dospěl Účetní dvůr 
k závěru, že nedostatky zjištěné v metodách výběru vzorků u některých auditních 
orgánů ovlivnily reprezentativnost a že nedostatky zůstávají i ve způsobu, jakým auditní 
orgány provádějí a dokumentují svou práci; 

6. bere na vědomí, že Účetní dvůr v probíhajícím auditu analyzuje relevantnost, 
spolehlivost a soudržnost roční úrovně výdajů v rámci „Hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti“, kterou Komise vypočítává na základě svých auditů, a očekává závěry 
tohoto auditu;

Konkrétní připomínky k ESF

7. bere na vědomí, že v případě ESF, který představuje 94,7 % rozpočtu GŘ EMPL na rok 
2019, se hlavní inherentní riziko týká složitosti financovaných operací a činností, 
typologie a rozmanitosti příjemců a vysokého počtu ročních intervencí;

8. vyjadřuje uspokojení nad tím, že zavedení možností zjednodušeného vykazování 
nákladů v rámci ESF snížilo administrativní zátěž a usnadnilo provádění jak orgánům 
odpovědným za program, tak příjemcům;

Boj proti případným podvodům
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9. s uspokojením konstatuje, že po přijetí nové strategie Komise pro boj proti podvodům 
dne 29. dubna 2019 provedlo GŘ EMPL analýzu rizik podvodů a společně s GŘ 
REGIO a GŘ MARE přezkoumalo a aktualizovalo „společnou strategii boje proti 
podvodům“ a rovněž svou strategii boje proti podvodům v oblasti přímého řízení; 

Připomínky k podokruhu VFR 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“

Všeobecné informace

10. připomíná, že většinu výdajů na programy v rámci podokruhu VFR 1a řídí přímo 
Komise;

11. vyjadřuje znepokojení nad tím, že odhadovaná míra chyb ve výdajích na 
„Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ pro rok 2019 jako celku je významná 
a činí 4,0 %;

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)

12. konstatuje, že program EaSI v rámci svého pracovního programu na rok 2019 
financoval 44 projektů prostřednictvím pěti výzev k předkládání návrhů částkou 
29,3 milionu EUR; 

Agentury

13. uznává, že pět decentralizovaných agentur spadajících do působnosti GŘ EMPL 
významně přispívá k dosažení konkrétních cílů oblastí politiky GŘ EMPL a má v tomto 
ohledu důležitou přidanou hodnotu; 

Závěr

14. na základě výroční zprávy o činnosti GŘ EMPL za rok 2019 konstatuje, že GŘ EMPL 
s přiměřenou jistotou dospělo k závěru, že řídicí a kontrolní systémy operačních 
programů fungovaly v roce 2019 podle plánu; 

15. vyzývá Komisi, aby přijala opatření v návaznosti na všechny chyby zjištěné Účetním 
dvorem a požádala o další finanční opravy, pokud se to jeví jako nezbytné; 

16. bere na vědomí závazek Komise pokračovat v úzké spolupráci s auditními orgány 
s cílem posílit jejich schopnost předcházet chybám a napravovat je, lépe dokumentovat 
svou auditní práci, a přispívat tak k procesu potvrzování věrohodnosti;

17. vítá, že má Komise v úmyslu od roku 2020 zahrnout do strukturované diskuse s 
dotčenými auditními orgány podrobnou analýzu dodatečných chyb zjištěných audity 
Unie se zaznamenanými opatřeními auditních orgánů zaměřenými na nezjištění těchto 
chyb;

18. v obecnější rovině Komisi žádá, aby co nejdříve provedla všechna zbývající doporučení 
Účetního dvora a v dlouhodobějším výhledu zohlednila jeho doporučení při provádění 
opatření v rámci nového fondu ESF+ od roku 2021.


