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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. so znepokojením konštatuje, že nezrovnalosti, ktoré boli nahlásené Komisii vzhľadom na 
štrukturálne fondy, vzrástli v roku 2008 o 6,7 % v porovnaní s rokom 2007, čo predstavuje 
najväčší nárast za posledné roky, pokiaľ ide o EFRR a ESF; s uspokojením však 
konštatuje, že ich finančný dosah sa znížil o 27 %;

2. celkový nárast nahlásených nezrovnalostí považuje za známku úsilia, ktoré členské štáty 
vynaložili, aby zlepšili svoje kontrolné systémy, a je presvedčený, že nové ustanovenia 
nariadení o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 – 2013 pomôžu v nasledujúcich 
rokoch znížiť množstvo nezrovnalostí;

3. berie na vedomie správu Európskeho dvora audítorov o plnení rozpočtu na rok 2008 
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera neuhrádzania sa v oblasti politiky súdržnosti 
odhaduje na 11 %; domnieva sa, že je to čiastočne spôsobené zložitými administratívnymi 
postupmi, a zdôrazňuje, že v procese zlepšovania výkonnosti je nevyhnutné zjednodušiť 
legislatívny rámec členských štátov i Spoločenstva, ktorý upravuje štrukturálne fondy, a to 
najmä čo sa týka postupov riadenia a monitorovania;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v takmer 18 % prípadov boli nezrovnalosti oznámené až 
po viac ako dvoch rokoch; zdôrazňuje, že je dôležité znížiť tento sklz medzi zistením 
a oznámením nezrovnalostí, aby Komisia mohla správne a včas analyzovať meniace sa 
tendencie a schémy týkajúce sa nezrovnalostí a podvodov;

5. víta oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom k jednotnému chápaniu 
koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866), ako aj zlepšenie, ktoré členské 
štáty dosiahli pri harmonizácii svojich systémov na oznamovanie nezrovnalostí, ktorá bola 
potrebná z dôvodu rozšíreného používania systému AFIS;

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali zodpovedne a znásobili úsilie 
s cieľom predchádzať nezrovnalostiam, administratívnych chybám a nedostatkom, a žiada 
o lepšie vymedzenie pojmov nezrovnalosť a podozrenie z podvodu.


