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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. konštatuje, že Dvor audítorov dospel k záveru, že regionálna politika zostáva jednou 

z oblastí politiky, ktoré sú náchylné na chyby, a že v roku 2013 nebol zaznamenaný veľký 

rozdiel oproti roku 2012, pretože najpravdepodobnejšia chybovosť za rok 2013 bola 

stanovená na 6,9 % (v porovnaní so 6,8 % v roku 2012); poznamenáva, že to dokazuje 

stabilitu systému a významné zlepšenie v programovom období 2007 – 2013 v porovnaní 

s programovým obdobím 2000 – 2006; naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej prísne 

dodržiavala kontrolné ustanovenia; pripomína význam preventívnych opatrení 

a zjednodušenia v záujme obmedzenia chýb; zdôrazňuje však, že existuje zjavný rozdiel 

medzi chybou a podvodom a že podvody predstavujú 0,2 % z celkového rozpočtu Únie; 

2. poznamenáva, že Dvor audítorov zistil závažné chyby v oblasti verejného obstarávania 

(39 % odhadovanej chybovosti), vysoký počet prípadov nedodržiavania pravidiel štátnej 

pomoci (17 % odhadovanej chybovosti), ako aj chyby pri uplatňovaní pravidiel 

vzťahujúcich sa na oprávnenosť projektov (22 % odhadovanej chybovosti) a výdavkov 

(21 % odhadovanej chybovosti); je znepokojený nízkymi mierami vyplácania 

prostriedkov z nástrojov finančného inžinierstva konečným prijímateľom v roku 2013; 

zastáva názor, že Komisia by mala vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v oblasti financovania 

a pri uplatňovaní finančných nástrojov a spolu s členskými štátmi by mala prijať vhodné 

opatrenia na zlepšenie mier čerpania, ako aj podať Parlamentu správu o výsledkoch tohto 

hodnotenia a opatrení; 

3. upozorňuje na odlišný prístup Komisie a Dvora audítorov k výpočtu chybovosti, pokiaľ 

ide o operácie, v prípade ktorých Komisia uplatnila paušálne opravy; ešte raz požaduje 

štandardizáciu metodiky, a to aj v prípade výpočtu chybovosti a audítorskej činnosti, aby 

sa predišlo protichodným zisteniam, pričom sa zároveň uzná úsilie Komisie v tejto oblasti; 

4. berie na vedomie nápravné opatrenia v podobe pozastavenia a prerušenia platieb, ktoré 

prijala Komisia; pripomína, že zvyšujúce sa úrovne pozastavovania a prerušovania platieb 

Komisiou môžu ohroziť bezproblémovú realizáciu projektov, keďže môžu narušiť 

dosahovanie cieľov politiky súdržnosti z dôvodu krátkeho času, ktorý je potrebný na 

riadne čerpanie finančných prostriedkov Únie; žiada Komisiu, aby informovala Parlament 

o skutočnom prínose prerušenia a pozastavenia platieb k obmedzovaniu nezrovnalostí 

a chýb a aby posúdila vplyv postupne vykonávaných nápravných opatrení na pokrok pri 

dosahovaní politických cieľov so zreteľom na prístup k tejto otázke založený na porovnaní 

nákladov a prínosov;  

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípadoch, keď neexistuje žiaden dôkaz o podvode, no 

boli zistené vážne nedostatky v systémoch riadenia a kontroly, vykonávala prerušenia 

a pozastavenia platieb iba ako poslednú možnosť po vyčerpaní všetkých ostatných 

možností, pretože pozastavenie platieb by mohlo mať vážne dôsledky pre príslušné 

programy a pre regióny, ktoré vážne zasiahla kríza, ako aj pre dosahovanie cieľov politiky 

súdržnosti ako celku; žiada však, aby Komisia pred prijatím rozhodnutia o pozastavení 

platieb vypracovala posúdenie, v ktorom zhodnotí, do akej miery toto pozastavenie 

skutočne prispeje k zníženiu chybovosti a ako zároveň ovplyvní príslušný región alebo 
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krajinu, s cieľom vyhnúť sa súčasne zaťažovaniu regiónov postihnutých 

sociálnoekonomickými ťažkosťami; 

6. konštatuje, že 80 % finančných prostriedkov sa spravuje v rámci zdieľaného hospodárenia 

na úrovni členských štátov; pripomína zistenie Dvora audítorov, že v prípade jednej 

tretiny preskúmaných operácií sa niektorým zisteným chybám dalo zabrániť vopred, 

keďže členské štáty mali k dispozícii dostatok informácií na to, aby tieto chyby odhalili 

pred deklarovaním výdavkov Komisii; 

 

7. upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia politiky súdržnosti a zdôrazňuje, že 

konečné hodnotenie nezrovnalostí týkajúcich sa vykonávania tejto politiky bude možné 

uskutočniť len na konci programového obdobia; 

8. víta posilnené kontrolné a audítorské postupy stanovené v regulačnom rámci na 

programové obdobie 2014 – 2020, a najmä pokiaľ ide o overovanie a kontroly riadenia 

pred osvedčením ročných účtovných závierok programov a predložením vyhlásení 

hospodáriaceho subjektu zo strany riadiacich orgánov Komisii; konštatuje, že sa ešte 

zvýšila nápravná schopnosť Komisie tým, že sa odobrala členským štátom možnosť 

opätovne využiť finančné prostriedky, čo vedie k čistým finančným opravám; víta 

zriadenie kompetenčného strediska pre budovanie administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy; podporuje väčšiu orientáciu na výsledky a tematické 

zameranie politiky súdržnosti, čo by malo zabezpečiť posun od kritérií využívania fondov 

ku kvalite výdavkov a vysokej pridanej hodnote spolufinancovaných operácií; 

9. žiada, aby Komisia a členské štáty venovali osobitnú pozornosť zjednodušeniu postupov 

vrátane postupov týkajúcich sa príjemcov, čo môže znamenať prínos pre vykonávanie 

auditu aj zníženie chybovosti a zároveň prispieť k zvyšovaniu účinnosti systémov riadenia 

a kontroly; zastáva názor, že členské štáty aj Komisia by mali vykonávať cielené a včasné 

opatrenia na posilnenie administratívnych a inštitucionálnych kapacít, a to aj 

prostredníctvom účinného usmerňovania, odbornej prípravy a výmeny osvedčených 

postupov, ako aj zriadením systémov na udržanie kvalifikovaných a skúsených 

pracovníkov a poskytovaním pomoci v rámci postupov auditu; žiada Komisiu, aby 

Parlament informovala o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa doteraz dosiahli vďaka 

činnosti kompetenčného strediska, zriadeniu spoločného systému na výmeny expertov 

a vykonávaniu iniciatívy v oblasti verejného obstarávania a akčného plánu, ktoré 

vypracovalo kompetenčné stredisko v spolupráci s príslušnými útvarmi Komisie; 

zdôrazňuje význam rýchlej a účinnej transpozície smerníc o verejnom obstarávaní vo 

všetkých členských štátoch; 

10. uznáva snahy Komisie zaviesť kultúru výkonnosti; žiada preto Komisiu (GR REGIO), aby 

do svojho plánu riadenia a výročnej správy o činnosti zahrnulo hodnotenie svojej práce 

v súvislosti so zvyšovaním efektívnosti, účinnosti a vplyvu politiky súdržnosti; žiada 

Komisiu, aby okrem prístupu týkajúceho sa plnenia rozpočtu posudzovala na základe 

cieľov aj výkonnosť, aby lepšie využívala hodnotenia a aby podporovala členské štáty 

a ich riadiace orgány v tom, aby čo najviac zvyšovali kvalitu svojich hodnotiacich správ; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje budúcu potrebu zvážiť a posúdiť výsledky projektu, 

návratnosť investícií a skutočnú pridanú hodnotu pre hospodárstvo, zamestnanosť 

a regionálny rozvoj. 
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