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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Obecně

1. konstatuje, že rozpočtový rok 2004 byl charakterizován přistoupením deseti nových 
členských států dne 1. května 2004, což automaticky vedlo k rozšíření rozpočtového 
rámce a zvýšení objemu rozpočtu. Pokud se týká vedení rozpočtu, byl rok 2004 rokem 
pokračující konsolidace reformy a byl prvním rokem, v němž byl rozpočet sestaven, 
schválen a čerpán zcela dle pravidel rozpočtování (Activity Based Budgeting (ABB));

Ad Kapitola 5: Strukturální opatření

2. bere na vědomí, že Účetní dvůr v oblasti strukturálních opatření opět zjistil slabiny v 
systémech řízení a kontroly, a proto vyzývá zejména členské státy, aby co nejdříve 
sjednaly nápravu;

3. připojuje se k doporučení Účetního dvora, aby se zvýšil počet kontrol projektů 
prováděných přímo na místě; vyslovuje v této souvislosti politování nad tím, že Generální 
ředitelství pro zaměstnanost neprovedlo dostatečné kontroly, aby podpořilo závěry 
týkající se systémů řízení a kontroly v členských státech v období 2000–2006;

4. je všeobecně spokojen s pokrokem, kterého bylo dosaženo při čerpání rozpočtu; 
konstatuje, že se tak stalo pravděpodobně také díky použití pravidla n+2;

Ad Kapitola 6:  Vnitřní politiky

5. vyslovuje všeobecnou spokojenost s mírou čerpání rozpočtových položek v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí, čehož bylo dosaženo díky zlepšenému řízení Komise;

6. konstatuje, že v oblastech vnitřních politik zatím bohužel není dostatečně spolehlivě 
zaručena zákonnost a řádnost plateb; vyzývá Komisi, aby průběžně prověřovala, zda nelze 
její systémy pro hrazení nákladů zjednodušit a jasněji formulovat postupy a pokyny 
týkající se různých programů;


