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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. poznamenáva, že kohézne fondy podliehajú osobitne komplexným pravidlám a realizujú 
sa inak než ostatné oblasti výdavkov EÚ, takže sú náchylnejšie na chyby; poukazuje na 
skutočnosť, že chybovosť vo výdavkoch na politiky súdržnosti je stále najvyššia zo 
všetkých platieb EÚ, pričom v roku 2009 bola vyššia než 5 %; berie na vedomie pokles 
chybovosti v porovnaní s rokom 2008;

2. konštatuje, že porušenie pravidiel verejného obstarávania zostáva jedným z najčastejších 
dôvodov spôsobujúcich nezrovnalosti, čo je čiastočne dôsledkom ich komplexnosti; 
odporúča zjednodušiť a zoštíhliť pravidlá verejného obstarávania s cieľom znížiť celkový 
výskyt chýb;

3. vyjadruje znepokojenie nad tým, že generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (GR 
REGIO) vo svojom vyhlásení o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2009 
uvádza, že v prípade 38 zo 79 príslušných programov nemá primeranú istotu o zákonnosti 
a správnosti príslušných transakcií v súvislosti s úhradou deklarovaných výdavkov v roku 
2009; požaduje ďalšie podrobnosti o chýbajúcich informáciách týkajúcich sa úhrad v roku 
2009; poznamenáva, že členské štáty sú povinné poskytovať dostatočné informácie vo 
svojich výročných správach o činnosti, a žiada Komisiu, aby navrhla sankčný systém v 
prípade, že poskytnuté informácie neumožnia Komisii zabezpečiť zákonnosť a správnosť;

4. víta stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2010 o Zlepšovaní finančného 
hospodárenia s rozpočtom Európskej Únie: riziká a výzvy a upriamuje pozornosť na 
čiastočnú účinnosť systémov dohľadu a kontroly vo viacerých vysokorizikových 
oblastiach týkajúcich sa Plánu hospodárskej obnovy Európy (PHOE), najmä v oblasti 
súdržnosti a rozvoja vidieka;

5. v súvislosti s revíziou nariadenia o rozpočtových pravidlách zdôrazňuje potrebu 
harmonizovať pravidlá a systémy riadenia programov súdržnosti v rámci zdieľaného 
hospodárenia; poznamenáva, že akýkoľvek problém v súvislosti s riadením medzi 
nariadením o rozpočtových pravidlách a nariadeniami o súdržnosti možno predísť lepším 
zosúladením pravidiel oprávnenosti naprieč rôznymi politikami;

6. poznamenáva, že riadiacim a audítorským systémom programov INTERREG čiastočne 
chýba jednotný prístup, ktorý by uznávali audítorské orgány všetkých zúčastňujúcich sa 
členských štátov; požaduje vzájomné uznávanie spoločného súboru pravidiel a štandardov 
medzi orgánmi členských štátov zapojených do audítorského preverovania a 
kontrolovania cezhraničných programov.


