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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. berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, že v prípade regionálnej politiky sa 
podiel testovaných operácií, ktoré nevykazujú žiadnu chybu, v porovnaní s rokom 2011 
zvýšil, pričom počet tých, ktoré mali jednu alebo viacero chýb sa znížil, a 
najpravdepodobnejšia miera chybovosti za rok 2012 je 6,8 % (6 % v roku 2011);  
poznamenáva tiež, že chyby sú často administratívnej povahy a nevyhnutne 
neznamenajú, že prostriedky zmizli, stratili sa, boli premrhané alebo že bol spáchaný 
podvod;

2. zdôrazňuje, že medzi chybami sú veľké rozdiely a že treba rozlišovať medzi veľkými 
chybami, ako je nadmerná platba/nedostatočná platba alebo podvod, a menšími a 
administratívnymi chybami, keďže členské štáty uviedli, že v programovom období 
2007 - 2013 bolo len 0,42 % chýb v programoch EFRR, Kohézneho fondu a ESF 
dôsledkom podvodu; 

3. konštatuje, že kumulatívne finančné opravy implementované do konca roku 2012 v 
súvislosti s programami EFRR, Kohézneho fondu a ESF v aktuálnom programovom 
období predstavujú 0,2 %;

4. berie na vedomie zvyšujúci sa počet prípadov pozastavenia a prerušenia platieb zo 
strany Komisie, čím sa zabezpečuje systematické vykonávanie nápravných akcií v 
prípadoch, v ktorých sa zistia nedostatky; 

5. víta nové pravidlá na programové obdobie 2014 - 2020, o ktorých sa rozhodlo 
spolurozhodovacím postupom, vrátane opatrení, ako je vymenovanie audítorských a 
certifikačných orgánov, akreditácia audítorských orgánov, preskúmanie auditu a 
akceptácia účtov, finančné opravy a čisté finančné opravy, primeraná kontrola, 
podmienky ex ante, ktorých cieľom je ďalej prispieť k zníženiu úrovne chýb; 


