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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 úroveň chybovosti súvisiaca s vykonávaním politiky súdržnosti sa 
v priebehu posledných rokov postupne znižovala; konštatuje však, že regionálna politika 
zostáva jednou z oblastí politiky, ktorá je mimoriadne náchylná k chybám, pretože 98 zo 
168 platieb uskutočnených z EFRR a z Kohézneho fondu a 70 zo 160 platieb z ESF, ktoré 
boli predmetom auditu Dvora audítorov za rok 2011, vykazovalo rôzne typy chýb; 

2. upozorňuje na viacročný charakter systému riadenia politiky súdržnosti a zdôrazňuje, že 
konečné hodnotenie nezrovnalostí súvisiacich s vykonávaním tejto politiky bude možné 
uskutočniť až v závere programového obdobia; podporuje záväzok Komisie zamerať svoje 
úsilie na najrizikovejšie programy a členské štáty a očakáva konečné výsledky 
posilnených kontrolných ustanovení v čase ukončenia programového obdobia 2007 –
2013;

3. konštatuje, že porušovanie pravidiel verejného obstarávania je spolu s nedodržiavaním 
pravidiel týkajúcich sa nároku na poskytnutie podpory stále najčastejším dôvodom 
nezrovnalostí; poukazuje na odlišný prístup Komisie a Dvora audítorov v súvislosti 
s nápravami týkajúcimi sa chýb vo verejnom obstarávaní a vyzýva na štandardizáciu tejto 
metodiky; berie na vedomie, že Komisia sa snaží poskytovať odbornú prípravu 
a poradenstvo s cieľom zlepšiť priamo na mieste vedomosti o pravidlách oprávnenosti;

4. konštatuje, že Komisia podrobila všetky programy s ročnou plánovanou mierou chýb nad 
2 % – a nie nad 5 % – hĺbkovej analýze s cieľom stanoviť v prípade potreby výhrady; víta 
odhad Komisie, že vo väčšine členských štátov sú rozšírené systémy kontrol, ktoré spĺňajú 
podmienky, postupne čoraz účinnejšie a schopnejšie identifikovať nezrovnalosti;

5. konštatuje rastúcu mieru prerušenia a pozastavenia platieb vykonávaných Komisiou; 
konštatuje, že napriek skutočnosti, že Komisia zabezpečuje, aby sa nápravné opatrenia 
vykonávali systematicky vždy, ak sa zistia nedostatky, Dvor audítorov zastáva stanovisko, 
že neexistuje žiadna záruka, že mechanizmy finančných korekcií zodpovedajúcim
spôsobom kompenzujú zistené chyby, ani že zabraňujú ich opätovnému výskytu; 

6. s uspokojením berie na vedomie neustále snahy Komisie posilňovať a zároveň 
zjednodušovať kontrolné opatrenia v oblasti politiky súdržnosti; domnieva sa, že 
navrhované opatrenia na programové obdobie 2014 – 2020, napr. špecifické podmienky 
ex-ante, ročné vyhlásenia vedenia, overovanie ročných účtovných závierok, audítorské 
stanoviská alebo prísnejšie pravidlá náhrady neoprávnených výdavkov by mali ďalej 
prispievať k znižovaniu miery chybovosti; v tejto súvislosti podporuje aj čoraz výraznejšie 
zameriavanie sa na dosahovanie výsledkov a tematickú koncentráciu politiky súdržnosti, 
ktorými by sa mala zabezpečiť vysoká pridaná hodnota spolufinancovaných operácií.


