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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

Všeobecné návrhy

1. konštatuje, že rozpočtový rok 2004 sa vyznačoval pristúpením desiatich nových členských 
štátov 1. mája 2004 a tým automaticky i rozšírením rámca a rozsahu rozpočtu. V 
súvislosti so správou rozpočtu bol rok 2004 obdobím ďalšej konsolidácie reformy a prvým 
rokom, v ktorom došlo k schváleniu a plneniu rozpočtu, a to v plnej miere podľa pravidiel 
zostavovania a plnenia rozpočtu založených na činnostiach (Activity Based Budgeting 
(ABB)); 

Návrhy ku kapitole 5: Štrukturálne opatrenia

2. berie na vedomie, že Dvor audítorov opätovne zistil nedostatky v správnych a kontrolných 
systémoch v oblasti štrukturálnych opatrení, a naliehavo vyzýva najmä členské štáty na 
zlepšenie tohto stavu;

3. pripája sa k odporúčaniu Dvora audítorov, aby sa zvýšil počet projektových kontrol 
vykonávaných priamo na mieste; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR 
pre zamestnanosť neuskutočnilo dostatočné kontroly s cieľom zdôvodniť závery týkajúce 
sa správnych a kontrolných systémov v členských štátoch za obdobie rokov 2000 – 2006;

4. vyjadruje všeobecnú spokojnosť s pokrokom, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti s mierou 
využívania rozpočtových prostriedkov; konštatuje, že je to pravdepodobne tiež výsledok 
uplatňovania pravidla n + 2;

Návrhy ku kapitole 6: Vnútorné politiky:

5. vyjadruje všeobecnú spokojnosť s mierou využívania rozpočtových prostriedkov z 
rozpočtových riadkov pre oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí, ktorá je výsledkom 
zlepšeného riadenia zo strany Komisie;

6. s poľutovaním konštatuje, že v oblasti vnútorných politík ešte stále neexistuje dostatočná 
záruka spoľahlivosti na zabezpečenie zákonnosti a správnosti pri uskutočňovaní platieb; 
vyzýva Komisiu, aby priebežne preverovala, či nie je možné zjednodušiť jej mechanizmy  
náhrady nákladov a jasnejšie sformulovať postupy a pokyny určené na rôzne programy;


