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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že v kontexte  súčasných hospodárskych problémov členských štátov a 

nedostatočných zdrojov v rozpočte EÚ je ochrana finančných záujmov Európskej únie 

mimoriadne dôležitá;  zdôrazňuje skutočnosť, že prostriedky EÚ sa musia riadne 

spravovať a používať najefektívnejším možným spôsobom; 

2. konštatuje, že 321 nezrovnalostí, ktoré boli oznámené ako podvodné, a 4 672 

nezrovnalostí, ktoré boli oznámené ako nepodvodné, sa týkalo politiky súdržnosti; berie 

na vedomie, že v oboch kategóriách sa počet oznámení v porovnaní s rokom 2012 zvýšil o 

15 % a že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch najväčší podiel súm, ktoré sa týkali 

nezrovnalostí v roku 2013 (63 %), stále súvisí s politikou súdržnosti; upozorňuje však, že 

v oboch kategóriách sa príslušné sumy znížili, je možné pozorovať postupné zlepšenie na 

základe skúseností z predchádzajúcich rokov a že politika súdržnosti nebola po prvýkrát 

oblasťou rozpočtových výdavkov s najvyšším počtom nezrovnalostí oznámených ako 

podvody,  

3. konštatuje, že tieto štatistické údaje poskytujú iba približný údaj o dosahu nezrovnalostí 

na rozpočet EÚ; domnieva sa, že nepresnosť vyplýva z rozdielnych prístupov členských 

štátov a v rámci nich k zisťovaniu, klasifikácii a oznamovaniu nezrovnalostí, a zastáva 

názor, že je potrebná ďalšia harmonizácia; považuje oznamovanie nezrovnalostí 

spôsobom, v rámci ktorého sa definuje jeho typ a povaha, za užitočný pre zjednodušenie 

politík;   

4. berie na vedomie skutočnosť, že nepodvodné nezrovnalosti sú často spôsobené 

nedostatočným poznaním pravidiel, zložitých požiadaviek a nariadení;  domnieva sa, že 

zjednodušenie pravidiel a postupov zníži počet nepodvodných nezrovnalostí; vyzýva 

Komisiu, členské štáty, regióny a miestne orgány, aby zabezpečili komplexnú odbornú 

prípravu pre úrady a zamestnancov, ktorí sú zapojení do správy prostriedkov v rámci 

politiky súdržnosti;  vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, okrem výročnej správy o 

ochrane finančných záujmov EÚ, aby v polovici trvania posúdili, či nová regulačná 

architektúra politiky súdržnosti ďalej bráni vzniku nezrovnalostí a znižuje jeho riziko, a 

aby tiež posúdili možnosť väčšieho regulačného zjednodušenia existujúcich pravidiel; 

5. domnieva sa, že by sa malo vynakladať osobitné úsilie v oblastiach, v ktorých sa 

vyskytujú závažné podvodné nezrovnalosti;  pripomína význam vzdelávania v oblasti boja 

proti podvodom a budovania kapacít tak vo verejnej správe, ako aj u zainteresovaných 

strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti, v spojení s jednoznačnými pravidlami a 

ich prísnym uplatňovaním, keďže sú kľúčom k skutočnému predchádzaniu podvodom;  

6. oceňuje úsilie členských štátov odhaľovať, vyhodnocovať a oznamovať nezrovnalosti 

vrátane podvodov; vyzýva členské štáty a ich orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie a 

vymieňali si najlepšie postupy s cieľom zabezpečiť dôkladnejšiu koordináciu a hodnotenie 

ex ante a využili svoj potenciál na odhalenie a nápravu chýb predtým, ako požiadajú 

Komisiu o preplatenie, a to tak, že v plnej miere využijú informácie, ktoré majú 
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k dispozícii; 

7. ďalej zdôrazňuje význam vonkajšej pomoci a kontrol v boji proti nezrovnalostiam a 

podvodom; je presvedčený o potenciálnych prínosoch súdržného európskeho právneho 

rámca na ochranu finančných záujmov EÚ a v tejto súvislosti podporuje stratégie boja 

proti podvodom nedávno vypracované EÚ a vyzýva najmä: 

 a) všetky členské štáty, aby určili koordinačný útvar pre boj proti podvodom (AFCOS) a 

zverili mu značné kompetencie, právomoci a dostatočné ľudské a finančné zdroje, a 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila harmonizáciu jeho činnosti vo všetkých členských 

štátoch; 

 b) Radu, aby podporila smernicu o boji vedenom trestnoprávnej cestou proti podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy EÚ; ako aj 

 c) Radu, aby podporila zriadenie nezávislej Európskej prokuratúry (EPPO) za 

predpokladu, že vzťah medzi EPPO a ostatnými existujúcimi orgánmi EÚ sa 

podrobnejšie definuje a jasne vymedzí, aby sa predišlo neúčinnému zdvojeniu 

právomocí;   

8. konštatuje, že úroveň nezrovnalostí a podvodov spôsobených nedodržiavaním pravidiel 

verejného obstarávania je aj naďalej vysoká; vyzýva členské štáty, aby do vnútroštátneho 

práva urýchlene transponovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 

26. februára 2014 o verejnom obstarávaní1, smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi 

v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb2 a Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií3, 

aby sa ešte viac zmiernilo riziko nezrovnalostí a podvodov. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.  
2 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.  
3 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.  
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