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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 plnenie rozpočtu v oblasti regionálnej politiky bolo dobré, pričom bolo 
vyplatených 30 557 000 000 EUR, a väčšina platieb v roku 2010 sa týkala najmä a po 
prvý krát vykonávania programov v rokoch 2007 až 2013 (25 550 000 000 EUR 
priebežných platieb v porovnaní s 9 420 000 000 EUR v roku 2009);

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že regionálna politiky bola súčasťou skupiny 
náchylnej na chybovosť, ktorá bola najnáchylnejšou na chybovosť v rámci výdavkov Únie 
na politické oblasti, pričom v 49 % z 243 platieb podrobených auditu Dvora audítorov sa 
vyskytovali chyby; zdôrazňuje, že táto miera chybovosti sa v porovnaní s mierami 
chybovosti zistenými v programovom období 2000 – 2006 znížila a že iba časť z týchto 
chýb bude mať finančný vplyv;

3. konštatuje, že nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania a pravidiel oprávnenosti 
tvorí veľkú časť odhadovanej miery chybovosti (31 % v prípade pravidiel verejného 
obstarávania a 43 % v prípade pravidiel oprávnenosti); v tejto súvislosti berie na vedomie 
odporúčanie Dvora audítorov určiť oblasti, v ktorých treba pokračovať v zjednodušovaní;

4. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami pri uplatňovaní nástrojov finančného 
inžinierstva, najmä v súvislosti s nedodržiavaním regulačných požiadaviek pri 
poskytovaní príspevkov z operačných programov fondom, ktoré uplatňujú tieto nástroje, 
ako aj nad nedostatočným predkladaním správ a kontrolovaním platných požiadaviek;

5. konštatuje, že v prípade veľkého počtu transakcií, pri ktorých sa vyskytli chyby, mali 
orgány členských štátov dostatočné informácie na to, aby ich mohli zistiť a prijať 
nápravné opatrenie pred certifikáciou.


