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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 priebežné platby v období rokov 2007 – 2013 uskutočnené v roku 2008
predstavujú len 32 % výdavkov a že vyjadrenia Dvora audítorov sa týkajú najmä
výdavkov v programovom období 2000 – 2006, ktoré predstavovali 68 % kohéznych
platieb v roku 2008; konštatuje preto, že účinky posilnenia právneho rámca na obdobie
rokov 2007 – 2013 a opatrenia zamerané na zjednodušenie prijaté v rokoch 2008 a 2009
sa ešte nemôžu prejaviť;
2. netrpezlivo očakáva zverejnenie oznámenia Komisie o vplyve akčného plánu plánovaného
na február 2010, ktorý by mal obsahovať aj výsledky prvého auditu vzorky projektov
realizovaných v programovom období 2007 – 2010 uskutočneného Komisiou;
3. berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že podiel projektov z reprezentatívnej
štatistickej vzorky, v ktorých boli preukázané chyby, predstavoval 43 % a na veľké
množstvo týchto projektov boli vyplatené nadmerné finančné prostriedky; domnieva sa
však, že toto zistenie sa musí zmierniť vyhlásením Komisie, že vedela o nedostatkoch v
piatich zo šiestich týchto programov a uskutočnila nápravné kroky; berie na vedomie
druhé vyhlásenie Komisie, ktoré podporuje pripomienka Dvora audítorov v bode 6.20
výročnej správy, že 58 % chýb sa týka chýb nesúladu a nemalo by vplyv na úhradu
výdavkov;
4. konštatuje, že porušenie pravidiel verejného obstarávania je jedným z najčastejších
dôvodov spôsobujúcich nezrovnalosti; vyzýva Komisiu, aby preverila pôvod
nedostatočného dodržiavania pravidiel verejného obstarávania Spoločenstva;
5. upozorňuje na špecifický charakter výdavkov na kohéznu politiku vyplývajúci z
viacročného systému riadenia a zdôrazňuje, že finančné korekcie sa robia v nasledujúcich
rokoch a aj pri skončení programového obdobia, čo vo všeobecnosti umožňuje Komisii
zistiť a napraviť veľké množstvo nezrovnalostí;
6. víta viditeľné zlepšenie úrovne uskutočnených finančných korekcií a formálneho
pozastavenia začatých platieb;
7. konštatuje, že Komisii nebol oznámený žiadny prípad podvodu týkajúci sa
kontrolovaných projektov a zdôrazňuje, že stupeň chýb popísaných v správe Dvora
audítorov nepoukazuje nevyhnutne na podvod;
8. berie na vedomia zistenie Dvora audítorov za programové obdobie 2007 – 2013, že sa
ustanovenia o kontrole zlepšili a posilnili a že sa príslušné zodpovednosti Komisie a
členských štátov vyjasnili; v tejto súvislosti oceňuje pridanú hodnotu kontrolného orgánu,
ktorý sa vytvára pre každý program, a zdieľa očakávania Komisie, že výročná kontrolná
správa a stanovisko predložené kontrolným orgánom by mali posilniť záruky poskytnuté
vnútroštátnymi kontrolnými systémami;
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9. domnieva sa, že napriek zaznamenanému zlepšeniu v systémoch riadenia a kontroly
zavedených akčným plánom pre rok 2008, ktorým sa posilnila dozorná úloha Komisie v
štrukturálnych činnostiach, zistenie Komisie, že len 31 % systémov funguje správne a že
viac ako 60 % si vyžaduje zlepšenie, je neuspokojivé; vyzýva preto zodpovedné členské
štáty, regionálne orgány a riadiace orgány, aby v úsilí zvrátiť tieto štatistiky úzko
spolupracovali s Komisiou;
10. pripomína, že akčný plán Komisie jej umožnil uskutočniť kroky v súlade so všetkými
odporúčaniami Dvora audítorov; víta aktivity Komisie, ktorá poskytuje školenie a
usmernenie pre orgány zaoberajúce sa programami s cieľom zdokonaliť fungovanie
systému zdieľaného hospodárenia, ktoré sa uplatňuje v súvislosti s výdavkami na kohéznu
politiku; podporuje Komisiu, aby ďalej zvyšovala svoje úsilie tým, že poskytne
usmernenie členským štátom a podporí ich v posilnení postupov vymáhania finančných
prostriedkov a predkladania správ.
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