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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. pripomína, že rok 2019 je predposledným rokom vykonávania viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 a že všetky finančné programy sú v tejto fáze plne 
funkčné;

2. berie na vedomie, že nesplatené záväzky ku koncu roka 2019 naďalej rástli a dosiahli 
výšku 298 miliárd EUR; zdôrazňuje, že toto zvýšenie bolo spôsobené tým, že viazané 
rozpočtové prostriedky systematicky prevyšovali platobné rozpočtové prostriedky a 
platobné potreby sa odkladali na nasledujúci VFR, najmä z dôvodu oneskoreného 
vykonávania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

Pripomienky k podokruhu 1b VFR Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Všeobecné pripomienky

3. konštatuje, že v roku 2019 bolo na programy v rámci podokruhu 1b pridelených 57 
miliárd EUR, z toho 13 779 miliónov EUR (24 %) na Európsky sociálny fond (ESF) a 
566 miliónov EUR (1 %) na Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
(FEAD);

4. so znepokojením konštatuje, že odhadovaná celková chybovosť v oblasti politiky 
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť bola v roku 2019 na úrovni 4,4 % (2018: 5,0 
%); zdôrazňuje, že napriek miernemu poklesu v porovnaní s predchádzajúcim rokom je 
tento údaj stále výrazne nad 2 % prahom významnosti a odhadovanou chybovosťou vo 
výdavkoch za rozpočet Únie ako celok (2,7 %); 

5. berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov dospel aj v súvislosti s rozpočtovým 
rokom 2019 k záveru, že nedostatky zistené v metódach výberu vzoriek niektorých 
kontrolných orgánov ovplyvnili reprezentatívnosť a že naďalej sa vyskytujú nedostatky 
vyskytujú v spôsobe, akým orgány auditu vykonávajú a dokumentujú svoju prácu; 

6. berie na vedomie, že Dvor audítorov v rámci prebiehajúceho auditu analyzuje 
relevantnosť, spoľahlivosť a konzistentnosť ročnej úrovne výdavkov v oblasti 
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, ktorú Komisia stanovuje na základe svojich 
auditov, a očakáva závery tohto auditu;

Konkrétne pripomienky k ESF

7. berie na vedomie, že v prípade ESF, ktorý predstavuje 94,7 % rozpočtu GR EMPL na 
rok 2019, hlavné inherentné riziko súvisí so zložitosťou financovaných operácií a 
činností, typológiou a rozmanitosťou príjemcov a vysokým počtom ročných intervencií;

8. vyjadruje spokojnosť s tým, že zavedením zjednodušeného vykazovania nákladov v 
rámci ESF sa znížilo administratívne zaťaženie a uľahčilo vykonávanie v prípade 
programových orgánov aj príjemcov;
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Boj proti možným podvodom

9. konštatuje s uspokojením, že po prijatí novej stratégie Komisie na boj proti podvodom 
29. apríla 2019 GR EMPL vykonalo analýzu rizík podvodov a spolu s GR REGIO a GR 
MARE preskúmalo a aktualizovalo spoločnú stratégiu boja proti podvodom, ako aj 
stratégiu boja proti podvodom v rámci priameho riadenia; 

Pripomienky k podokruhu 1a VFR Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Všeobecné pripomienky

10. pripomína, že väčšinu výdavkov na programy v rámci podokruhu 1a VFR priamo riadi 
Komisia;

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že odhadovaná chybovosť vo výdavkoch na 
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť za rok 2019 ako celok je významná a 
predstavuje 4,0 %;

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

12. berie na vedomie, že EaSI financoval 44 projektov vo výške 29,3 milióna EUR 
prostredníctvom piatich výziev na predkladanie návrhov v rámci svojho pracovného 
programu na rok 2019; 

Agentúry

13. uznáva, že päť decentralizovaných agentúr v pôsobnosti GR EMPL predstavuje 
významný prínos a významnú pridanú hodnotu pri dosahovaní konkrétnych cieľov v 
oblastiach politiky GR EMPL; 

Záver

14. na základe výročnej správy o činnosti GR EMPL za rok 2019 konštatuje, že GR EMPL 
získalo primeranú istotu a dospelo k záveru, že systémy riadenia a kontroly operačných 
programov fungovali v roku 2019 tak, ako sa plánovalo; 

15. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala všetkými chybami, ktoré zistil Dvor audítorov, a aby 
v prípade potreby požiadala o dodatočné finančné opravy; 

16. berie na vedomie záväzok Komisie pokračovať v úzkej spolupráci s kontrolnými 
orgánmi s cieľom posilniť ich schopnosť predchádzať chybám a opravovať ich, lepšie 
dokumentovať ich audítorskú prácu, a tak prispievať k procesu uistenia;

17. víta, že Komisia má od roku 2020 v úmysle zahrnúť do štruktúrovanej diskusie s 
príslušnými kontrolnými orgánmi podrobnú analýzu dodatočných chýb zistených pri 
auditoch Únie, pričom kontrolné orgány zaznamenajú opatrenia na riešenie neodhalenia 
týchto chýb;

18. vo všeobecnosti žiada Komisiu, aby čo najskôr vykonala všetky zostávajúce 
odporúčania Dvora audítorov a v dlhodobejšej perspektíve zohľadnila odporúčania 
Dvora audítorov pri vykonávaní opatrení v rámci nového ESF+ od roku 2021.


