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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Európsky dvor audítorov dlhé roky poukazoval na to, že chybovosť vo 
výdavkoch na politiku súdržnosti presahuje 5 %, poznamenáva však, že klesla z úrovne 
11 % počas posledného postupu udeľovania absolutória, ako sa uvádza vo výročnej správe 
Európskeho dvora audítorov, a že systémy dohľadu a kontroly sú účinné iba čiastočne; 
ďalej vyzýva na objasnenie metódy výpočtu chýb, keďže odchýlky v údajoch 
poskytovaných Európskym dvorom audítorov a Komisiou vedú k nejasnostiam a nedôvere 
k oficiálnym údajom;

2. preto zastáva názor, že systémy dohľadu a kontroly by sa mali v období po roku 2013 
zefektívniť a že by sa mala venovať pozornosť tomu, aby nedochádzalo k zvyšovaniu 
administratívnej záťaže;

3. vyzýva na zmiernenie administratívnych obmedzení týkajúcich sa finančného 
hospodárenia a kontroly; víta diskusie o postupnom ukončovaní programov a o pravidle 
n+2 a žiada flexibilitu v prístupoch s cieľom umožniť členským štátom správne využívať 
finančné prostriedky, predchádzať kontraproduktívnemu správaniu členských štátov a vo 
väčšej miere zameriavať kontrolné úsilia na riziko, čím sa zvýši ich účinnosť;

4. poznamenáva, že vysoký percentuálny podiel chýb v oblasti politiky súdržnosti je 
spôsobený zložitými pravidlami a postupmi; vyzýva Komisiu, aby tieto pravidlá a postupy 
zjednodušila s cieľom zefektívniť systém; ďalej poznamenáva, že by sa mala venovať 
väčšia pozornosť preventívnym kontrolným opatreniam a že by sa malo jasne rozlišovať 
medzi chybami, nezrovnalosťami a podvodmi; poukazuje však na to, že konečné údaje sa 
môžu stanoviť iba pre tie obdobia, ktoré sa dajú považovať za ukončené, a preto bolo 
doteraz ukončené iba obdobie 1994 – 1999;

5. domnieva sa, že spoločné pravidlá v oblasti riadenia, oprávnenosti, auditu a podávania 
správ o projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu a projektov na podporu hospodárskej diverzifikácie 
vidieckych a rybárskych oblastí v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo by zohrávali kľúčovú úlohu 
pri zjednodušovaní riadenia fondov, znižovaní rizika chýb, uľahčovaní zapojenia menších 
subjektov do programov v rámci politiky súdržnosti, ako aj pri zjednodušovaní čerpania 
dostupných finančných prostriedkov;

6. berie na vedomie, že Komisia má v úmysle vyžadovať od orgánov členských štátov, aby v 
tejto súvislosti predkladali vyhlásenie o hospodárení a stanovisko nezávislého audítora; 
víta tento postup, ale pripomína, že vyhlásenie podpísané na ministerskej úrovni 
predstavuje strednodobý cieľ v rámci riešenia súčasnej nedostatočnej úrovne 
zodpovednosti; trvá na tom, že Komisia a jednotlivé členské štáty musia vytvárať účinné 
partnerstvá, aby sa zabezpečilo, že obidve strany budú plniť svoje povinnosti týkajúce sa 
finančných prostriedkov, ktoré im boli zverené; konštatuje, že Komisia má k dispozícii 
obmedzené nástroje a musí sa nevyhnutne spoliehať na zdroje členských štátov; vyzýva 



PE460.786v02-00 4/5 AD\864211SK.doc

SK

Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na vytvorení účinnej kontrolnej štruktúry, 
ktorá bude komplementárnym spôsobom využívať zdroje obidvoch strán s cieľom 
maximalizovať záruky pri minimálnej miere byrokracie;

7. domnieva sa, že zámerom je, aby orgány členských štátov podstúpili vnútroštátny 
akreditačný proces; zdôrazňuje však, že Komisia má na základe článku 317 ZFEÚ 
povinnosť plniť rozpočet na vlastnú zodpovednosť;

8. preto vyzýva Komisiu, aby sa ujala svojej úlohy dohľadu tým, že bude sama vykonávať 
akreditačný postup a pravidelne kontrolovať náležité fungovanie akreditovaných orgánov 
počas celého obdobia trvania programu;

9. ďalej žiada, aby úloha dohľadu Komisie bola posilnená zavedením systematického 
prerušenia a zastavenia platieb hneď po tom, ako sa spoľahlivo preukáže významný 
nedostatok vo fungovaní akreditovaných orgánov; vyzýva Komisiu, aby takisto zaviedla 
dôkladnejšie plány na zvýšenie miery vymoženia chybne vyplatených súm;

10. domnieva sa, že uvedené opatrenie by malo byť doplnené súborom sankcií, ktoré v 
prípade nezrovnalostí budú znášať členské štáty a koneční prijímatelia; ďalej sa domnieva 
sa, že udeľovanie sankcií by malo byť založené na jasne stanovených pravidlách 
a predpisoch; žiada, aby sa v prípade nezrovnalostí sankcie udeľovali v prvom rade 
konečným prijímateľom, čím sa zabezpečí, že tí, ktorí sa dopustili chýb, budú za ne riadne 
zodpovední; domnieva sa, že sankcie voči členským štátom by sa mali uplatňovať iba 
v prípadoch, keď ide o chyby v riadení alebo systematické nedostatky, za ktoré sú 
zodpovedné členské štáty, a nemali by sa uplatňovať len ako rýchle a ľahké riešenie, ktoré 
umožní konečným prijímateľom vyhnúť sa zodpovednosti;

11. poznamenáva, že približne 43 % vyčísliteľných chýb vo výdavkoch na politiku súdržnosti 
vzniká v oblasti verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby navrhla jasné 
a transparentné pravidlá postupu verejného obstarávania ako spôsob na zníženie 
chybovosti.
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