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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. so znepokojením berie na vedomie, že odhadovaná miera chybovosti v oblasti 

hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je 5,2 %, čo je napriek tomu, že ide o mierny 

pokles o 0,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, stále neprijateľné a veľmi 

vzdialené od cieľovej hodnoty 2 %; 

2. konštatuje, že hlavnými zdrojmi chýb v tejto oblasti sú začleňovanie neoprávnených 

výdavkov do výkazov výdavkov príjemcov, výber neoprávnených projektov, činností a 

príjemcov a porušovanie pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci, čo nie vždy 

možno považovať za administratívnu chybu; zdôrazňuje, že treba okamžite prijať 

opatrenia na obmedzenie týchto zdrojov chýb, a dodáva, že niekedy sa vyberajú 

neoprávnené projekty a činnosti vykonávané neoprávnenými poskytovateľmi;  vyzýva 

členské štáty, aby sa takejto praxe zdržali; 

3. odsudzuje skutočnosť, že takisto ako v predchádzajúcich rokoch mali členské štáty 

dostatok informácií na to, aby chybám predišli a opravili ich pred podaním žiadosti o 

úhradu, a zdôrazňuje, že keby členské štáty konali v súlade so svojimi povinnosťami a 

tieto informácie využili, odhadovaná miera chybovosti by bola o 2,4 % nižšia, a že okrem 

toho chyby na úrovni členských štátov zvýšili mieru chybovosti o ďalších 0,6 %; 

zdôrazňuje, že odhadovaná miera chybovosti by sa kombináciou týchto opatrení dostala 

pod úroveň 2 %; zdôrazňuje mimoriadny význam posilnenia administratívnej podpory 

Komisie pre členské štáty; 

4. so znepokojením berie na vedomie, že do konca roka 2015 bolo určených menej ako 20 % 

vnútroštátnych orgánov zodpovedných za európske štrukturálne a investičné fondy 

(EŠIF), a preto existuje naliehavé riziko, že oneskorenia v plnení rozpočtu za programové 

obdobie 2014 – 2020 budú väčšie než za obdobie 2007 – 2013; zdôrazňuje, že toto 

oneskorenie je pre príjemcov veľkým bremenom, a preto ohrozuje stabilné financovanie 

projektov, napr. v rámci Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; vyzýva Komisiu a tie členské štáty, ktoré zaostávajú, aby 

prijali potrebné predbežné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto oneskorenia 

nespôsobili rovnaké rozpočtové komplikácie, k akým došlo na konci programového 

obdobia 2007 – 2013; 

5. berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia pri príprave legislatívneho 

návrhu na programové obdobie nasledujúce po období 2014 – 2020 zásadne prehodnotila 

koncepciu a mechanizmus realizácie EŠIF a zohľadnila návrhy skupiny na vysokej úrovni 

pre otázky zjednodušenia; 

6. berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia využila skúsenosti 

nadobudnuté v programovom období 2007 – 2013 a vypracovala správu týkajúcu sa 

cielenej analýzy vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti na programové obdobie 2014 – 

2020, a na základe toho poskytla členským štátom usmernenie, ako zjednodušiť zbytočne 

zložité alebo zaťažujúce pravidlá, a ako im predísť; 
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7. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť zaradiť finančné programy Únie do svojho ročného 

prieskumu zaťaženia, dohodnutého v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 

13. apríla 2016; zdôrazňuje, že zavedením ročných cieľov znižovania zaťaženia, ktoré 

zahŕňajú programy financovania EÚ, by sa zvýšil súlad, a tým by sa prispelo k zníženiu 

miery chybovosti; 

8. berie na vedomie zistenia Dvora audítorov1 týkajúce sa „záruky pre mladých ľudí“; 

9. berie na vedomie rozhodnutie Komisie vytvoriť skupinu na vysokej úrovni pre 

zjednodušovanie, ktoré je reakciou na výraznú administratívnu záťaž kladenú na 

príjemcov, ktorú spôsobuje čoraz vyššia úroveň kontroly; 

10. víta odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia ozrejmila väzby medzi stratégiou Európa 

2020, viacročným finančným rámcom a prioritami Komisie, aby bolo možné účinne 

informovať o tom, ako rozpočet EÚ prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020; 

11. víta čoraz väčší dôraz, ktorý sa v programovom období 2014 – 2020 kladie na výsledky; 

domnieva sa však, že ďalší rozvoj ukazovateľov výsledkov a monitorovacích systémov by 

prispel k riadnej finančnej zodpovednosti a zvýšil by efektívnosť budúcich operačných 

programov. 

                                                 
1 Pozri takisto osobitnú správu č. 3/2015: Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie 

čelí rizikám. 
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