
PA\1218525SL.docx PE660.377v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2020/2140(DEC)

17.12.2020

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunsko leto 2019 – Evropska komisija
(2020/2140(DEC))

Pripravljavka mnenja: Romana Tomc



PE660.377v01-00 2/5 PA\1218525SL.docx

SL

PA_NonLeg



PA\1218525SL.docx 3/5 PE660.377v01-00

SL

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;

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;

Ugotovitve za podrazdelek 1b večletnega finančnega okvira – Ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija

Splošne ugotovitve

3. 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);

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je ocenjena skupna stopnja napake na področju 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v letu 2019 znašala 4,4 % (2018: 5 %); 
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 %);

5. 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;

6. 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;

Posebne ugotovitve o ESS

7. 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;

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

Boj proti morebitnim goljufijam

9. 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;

Ugotovitve za podrazdelek 1a večletnega finančnega okvira – Konkurenčnost za rast in 
delovna mesta

Splošne ugotovitve

10. opozarja, da večino porabe za programe v podrazdelku 1a večletnega finančnega okvira 
neposredno upravlja Komisija;

11. je zaskrbljen, da je ocenjena stopnja napake pri porabi za podrazdelek „Konkurenčnost 
za rast in delovna mesta“ za celo leto 2019 pomembna in znaša 4 %;

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

12. 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;

Agencije

13. priznava, da pet decentraliziranih agencij, ki so v pristojnosti GD EMPL, znatno 
prispeva in ima pomembno dodano vrednost pri doseganju posebnih ciljev na področjih 
politik GD EMPL;

Sklep

14. 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;

15. poziva Komisijo, naj spremlja vse napake, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in po 
potrebi zahteva dodatne finančne popravke;

16. 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;

17. 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;
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18. na splošno poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati vsa odprta priporočila 
Računskega sodišča in jih dolgoročno upošteva pri izvajanju ukrepov v okviru novega 
ESS+ od leta 2021 naprej.


