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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: 
poučenie pre budúcu politiku súdržnosti EÚ
(2010/2305(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej články 174 až 178,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Prínos regionálnej 
politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2011)0017),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Prínos regionálnej politiky 
k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (SEK(2011)0092),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. októbra 2010 s názvom  
Politika súdržnosti: Reakcia na hospodársku krízu, revízia vykonávania opatrení politiky 
súdržnosti prijatých na podporu európskeho plánu na oživenie hospodárstva 
(SEK(2010)1291),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2010 s názvom Politika súdržnosti: 
Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (KOM(2010)0110),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 31. marca 2010, ktorý je 
sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie z 31. marca 2010 s názvom Politika 
súdržnosti: Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 
(SEK(2010)0360),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 
2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité 
ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 
2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 zo 6. mája 
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do energetickej efektívnosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 158, 24.6.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 1.
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a energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania1,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1784/19995,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1783/19996,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa 
stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja7,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti8,

– so zreteľom na závery Rady o strategickej správe Komisie za rok 2010 o vykonávaní 
programov politiky súdržnosti, ktoré boli prijaté na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 
konanom 14. júna 2010,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. júla 
2010 s názvom Ako posilniť účinné partnerstvá v oblasti riadenia politiky súdržnosti na 
roky 2007 – 2013 na základe osvedčených postupov (ECO/258),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 10.
3 Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
5 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12.
6 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
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– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. – 2. decembra 2010 k dokumentu 
s názvom Politika súdržnosti: Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 –
2013 (CdR 159/2010),

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... 2011 o správe za rok 2010 o vykonávaní programov 
politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 20131,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2010 o dosiahnutí skutočnej územnej, 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu 
konkurencieschopnosť?2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa 
štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013: výsledky rokovaní o národných 
stratégiách súdržnosti a operačných programoch3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2011),

A. keďže schopnosť čerpať finančné prostriedky sa chápe ako miera, do akej členský štát 
dokáže účinne a efektívne využiť finančné prostriedky vyčlenené zo štrukturálnych 
fondov a z Kohézneho fondu a keďže táto schopnosť je nevyhnutným predpokladom 
maximálneho využitia financií z fondov EÚ v prospech hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti,

B. keďže schopnosť čerpať finančné prostriedky nie je parameter, ale premenná, pričom 
v jednotlivých členských štátoch sa výrazne líši, a preto je potrebné prijímať individuálne 
riešenia na posilnenie tejto schopnosti,

C. keďže snaha o vyčerpanie maximálneho možného objemu finančnej pomoci vyžaduje 
nepretržité úsilie členských štátov a zapojenie miestnej a regionálnej správy do všetkých 
fáz postupu,

D. keďže predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú zložité, a preto 
je ťažké dodržať ich, čo spôsobuje chyby, takže členské štáty vynakladajú neprimerane 
veľa času na riadenie a kontrolu týchto chýb,

E. keďže predovšetkým členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v súčasnom programovom 
období, čelia vážnym ťažkostiam v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov 
z dôvodu značného zvýšenia objemu dostupných prostriedkov v porovnaní 
s predvstupovými prostriedkami,

1. poukazuje na zrýchlenie, pokiaľ ide o schopnosť čerpať finančné prostriedky a plnenie 
rozpočtu politiky súdržnosti v roku 2010, a berie na vedomie pozitívny vplyv zásahov 
súvisiacich s politikou súdržnosti v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva na 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0000.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0473.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0165.
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urýchlenie vykonávania programov a zrýchlenie pri poskytovaní financií príjemcom;

2. zdôrazňuje, že problémy s čerpaním prostriedkov spôsobujú tieto hlavné faktory:

 problémy s plnením postupov hodnotenia súladu súvisiacich s novým systémom 
riadenia a kontroly na začiatku programového obdobia;

 celosvetová hospodárska recesia;

 nedostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov;

 oneskorenia pri príprave a zavádzaní predpisov EÚ a predpisov jednotlivých 
členských štátov či súvisiacich usmernení, ako aj medzery alebo nejasnosti 
v predpisoch; 

 oneskorenia pri preklade usmerňujúcich pokynov a poskytovaní vysvetlení zo strany 
Komisie, ako aj nezrovnalosti v usmerneniach Komisie;

 príliš komplikované a prísne vnútroštátne požiadavky a ich časté zmeny;

 potreba zriadiť nové inštitúcie;

 nedostatočné oddelenie orgánov jednotlivých členských štátov, otázky týkajúce sa 
hierarchie jednotlivých inštitúcií a ťažkosti pri rozdeľovaní úloh a zodpovednosti;

 obmedzený počet zamestnancov, ich neprimeraná kvalifikácia na štátnej a regionálnej 
úrovni a ťažkosti s udržaním zamestnancov;

 ťažkosti so zavedením systémov informačnej technológie;

 nevyváženosť kontroly a obsahu;

 nedostatočná počiatočná príprava na realizáciu projektov a chýbajúci súbor projektov;

 politicky motivované zmeny v investovaní do priorít;

3. pripomína, že je potrebné zjednodušiť pravidlá a postupy na úrovni EÚ i na vnútroštátnej 
úrovni bez toho, aby to príjemcom spôsobovalo veľké ťažkosti; domnieva sa, že 
zjednodušenie prispeje k rýchlejšiemu prideľovaniu finančných prostriedkov, vyšším 
mieram čerpania prostriedkov, väčšej účinnosti, menšiemu počtu chýb a kratším dobám 
vyplácania prostriedkov; domnieva sa, že je nutné dosiahnuť rovnováhu medzi 
zjednodušením a stabilitou pravidiel a postupov;

4. zastáva názor, že namiesto kontroly vstupov sa treba sústrediť na platby s cieľom 
dosiahnuť výsledky; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala dosiahnuť lepšia 
vyváženosť medzi predpismi a postupmi potrebnými na zabezpečenie zákonnosti 
a správnosti výdavkov EÚ na jednej strane a väčším zameraním politiky súdržnosti na 
výkonnosť a nákladovú úspornosť na druhej strane;
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5. zastáva názor, že je potrebné klásť väčší dôraz na podvody než na formálne nezrovnalosti 
a na diferencovanejší prístup k nezrovnalostiam, čo umožní flexibilitu v závislosti od 
závažnosti zistenej nezrovnalosti;

6. zdôrazňuje, že by sa mala posilniť vyváženosť medzi objemom pomoci a požiadavkami 
na kontrolu a koordinácia audítorskej činnosti a v budúcom programovom období by sa 
mala dodržiavať zásada jednotného auditu;

7. zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité včasne prijať viacročný finančný rámec a jasné 
a definitívne pravidlá a usmernenia pre členské štáty, aby sa zabránilo počiatočným 
ťažkostiam na začiatku nasledujúceho programového obdobia;

8. poukazuje na prínosy súčinnosti medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja, 
Európskym sociálnym fondom a Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj 
vidieka; zastáva názor, že by sa mala zvýšiť flexibilita podpory činností typu ESF 
v programoch EFRR a že harmonizácia pravidiel a postupov by viedla k zjednodušeniu 
systémov poskytovania prostriedkov a podnietila by zapojenie potenciálnych príjemcov 
do programov spolufinancovaných Európskou úniou; v tejto súvislosti pripomína 
potenciál krížového financovania, ktorý sa dosiaľ nevyužíva v plnej miere;

9. vyzýva členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť príprave projektov a vypracovali 
súbor projektov s cieľom minimalizovať riziko prekročenia nákladov a dosiahnuť vysoké 
miery čerpania prostriedkov;

10. vyzýva členské štáty, aby vyvíjali ďalšie úsilie s cieľom prilákať a udržať si kvalifikovaný 
personál na správu prostriedkov EÚ;

11. vyzýva členské štáty, aby v rámci svojich vykonávacích štruktúr zriadili diskusné fóra 
alebo siete s cieľom diskutovať o skúsenostiach a ťažkostiach a vymieňať si najlepšie 
postupy; ďalej vyzýva členské štáty, aby pomáhali príjemcom vyrovnať sa s prísnejšími 
požiadavkami na kontrolu tým, že im budú poskytovať podporu;

12. vyzýva Komisiu, aby zaviedla celoeurópsky program spolupráce založený na 
skúsenostiach s programom partnerstva s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi 
s vysokou mierou čerpania prostriedkov a regiónmi s nízkou mierou čerpania prostriedkov 
a uľahčiť šírenie najlepších postupov;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zavedenia harmonizovaných informačných 
a komunikačných systémov a zohľadnila pritom rozdiely systémov riadenia a kontroly 
v jednotlivých členských štátoch;

14. poznamenáva, že nadväzovanie verejno-súkromných partnerstiev je často zdĺhavý 
a ťažkopádny postup, ale napriek tomu sa domnieva, že dobre a včas pripravené verejno-
súkromné partnerstvá by mohli prispieť k zlepšeniu schopnosti čerpať prostriedky 
a vyriešeniu ťažkostí so spolufinancovaním;

15. vyzýva členské štáty, aby plne informovali občanov a regionálne a miestne orgány 
o možnostiach financovania, oprávnenosti na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu, pravidlách spolufinancovania, pravidlách nahrádzania nákladov a 
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o tom, kde možno nájsť výzvy na predloženie návrhov;

16. pripomína, že viacúrovňové riadenie a zásada partnerstva sú kľúčovými prvkami účinnosti 
operačných programov a vysokej schopnosti čerpať finančné prostriedky; odporúča 
členským štátom, aby pri vykonávaní operačných programov neustále posilňovali zásadu 
partnerstva a transparentnosti a aby pri vymedzovaní investičných priorít, v rámci 
samotného procesu rozhodovania a pri vykonávaní programov od začiatku zohľadňovali 
úrovne nižšie ako celoštátna úroveň;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu predstavuje 
od konca 90. rokov hlavný problém, pokiaľ ide o vykonávanie politiky súdržnosti EÚ. 
Viaceré členské štáty mali problémy pri čerpaní európskych finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu, a to najmä krátko po pristúpení. Táto správa sa 
zameriava na problémy, ich príčiny a osvedčené postupy v súčasnom programovom období 
(2007 – 2013) a poukazuje na poučenie pre budúcu politiku súdržnosti EÚ.

Všeobecné informácie

Spravodajca chápe schopnosť čerpať finančné prostriedky ako mieru, do akej dokáže členský 
štát účinne a efektívne využiť finančné prostriedky vyčlenené zo štrukturálnych fondov 
a z Kohézneho fondu. Táto schopnosť je nevyhnutným predpokladom maximálneho využitia 
finančných prostriedkov z fondov EÚ v prospech hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 
Schopnosť čerpať finančné prostriedky na strane dopytu znamená reálnu schopnosť 
žiadateľov vypracovať prijateľné projekty. Schopnosť čerpať finančné prostriedky na strane 
ponuky možno vymedziť na základe troch hlavných činiteľov:

 makroekonomická schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená a vyjadrená na 
základe HDP;

 finančná schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená ako schopnosť 
spolufinancovať programy a projekty podporované EÚ, naplánovať a zabezpečiť 
štátne príspevky vo viacročných rozpočtoch, ako aj získať príspevky od partnerov 
zapojených do rôznych programov a projektov;

 administratívna schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená ako schopnosť 
a kvalifikovanosť ústredných a miestnych orgánov pripraviť programy a vhodné 
a správne načasované projekty, rozhodnúť o nich, zabezpečiť koordináciu partnerov, 
splniť administratívne a oznamovacie požiadavky, financovať a sledovať realizáciu 
programov a projektov a predchádzať nezrovnalostiam.

Schopnosť čerpať finančné prostriedky nie je parameter, ale premenná. Výrazne sa líši 
v jednotlivých členských štátoch, preto je potrebné prijímať individuálne riešenia.

Snaha o vyčerpanie maximálneho možného objemu finančnej pomoci v tejto súvislosti 
vyžaduje nepretržité úsilie členských štátov a zapojenie miestnej a regionálnej správy do 
všetkých fáz postupu.

Príčiny problémov pri čerpaní finančných prostriedkov

 Počiatočné problémy na začiatku programového obdobia

Členským štátom spôsobili problémy postupy hodnotenia súladu súvisiace s novým 
systémom riadenia a kontroly stanoveným v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 
2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. To viedlo k oneskoreniu 
platieb, keďže podmienkou prvých priebežných platieb bolo schválenie systému zo strany 
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Komisie. Oneskorenie platieb na začiatku súčasného obdobia navyše spôsobila významná 
záťaž vyplývajúca zo súbežnej realizácie dvoch programových období (2000 – 2006 
a 2007 – 2013). 

 Finančné problémy

Problémy pri využívaní finančných prostriedkov z fondov vyplynuli v mnohých členských 
štátoch z dôsledkov celosvetového hospodárskeho poklesu. Následne sa prejavili 
problémy pri realizácii projektov, menil sa predpokladaný dopyt a čoraz viac sa 
obmedzovali štátne a miestne verejné financie. Skomplikovalo sa získavanie dostatočných 
zdrojov na spolufinancovanie projektov.

 Regulačné požiadavky

Regulačný rámec v období 2007 – 2013 všeobecne zlepšil prehľadnosť v porovnaní 
s predchádzajúcou verziou, je však potrebné ďalšie úsilie. Problémy členských štátov 
spôsobili (okrem iného) otázky nesúladu regulačných požiadaviek, keďže v niektorých 
prípadoch neboli požiadavky Európskeho spoločenstva v súlade s platnými právnymi 
predpismi jednotlivých členských štátov a tieto predpisy bolo potrebné revidovať. 

Ďalšie problémy vyvolalo oneskorenie pri príprave a zavádzaní predpisov EÚ a predpisov 
jednotlivých členských štátov alebo súvisiacich usmernení, ako aj medzery alebo 
nejasnosti v predpisoch. Niektoré regulačné požiadavky treba upraviť na základe 
skúseností s ich uplatňovaním. Problémy zapríčinilo aj vymedzenie pravidiel týkajúcich sa 
výberových kritérií. Niektorým operačným programom územnej spolupráce spôsobili 
problémy pravidlá členských štátov týkajúce sa výberových kritérií, keďže podľa počtu 
zapojených členských štátov vzniklo niekoľko odlišných súborov vnútroštátnych 
pravidiel. 

Významne sa oneskoruje preklad usmerňujúcich pokynov a poskytovanie vysvetlení zo 
strany Komisie, napríklad pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie a oprávnenosti 
nákladov. Ďalšie problémy spôsobili časté zmeny požiadaviek jednotlivých členských 
štátov a rozpory v usmerneniach Európskeho spoločenstva, keďže inštitúcie EÚ 
v priebehu finančného výhľadu zmenili interpretáciu nariadení.

 Organizačné požiadavky

Problémy členských štátov súvisiace s organizačnými požiadavkami spôsobila potreba 
zriadiť nové inštitúcie, nedostatočné oddelenie jednotlivých orgánov, otázky týkajúce sa 
hierarchie jednotlivých inštitúcií a ťažkosti pri rozdeľovaní úloh a zodpovednosti. 
V niektorých prípadoch vzniklo príliš veľa organizácií a funkcie sa duplikovali.

 Ľudské zdroje

Všeobecná právna úprava nestanovuje žiadne osobitné požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu či 
počet zamestnancov potrebných na splnenie požiadaviek na riadenie a kontrolu. 
V súvislosti so sprísnením požiadaviek na kontrolu vyvoláva znepokojenie obmedzený 
počet zamestnancov a ich nedostatočná kvalifikácia na štátnej a regionálnej úrovni.
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Vyskytli sa problémy súvisiace s udržaním si zamestnancov. Obmedzovanie počtu 
zamestnancov vo verejnom sektore v dôsledku krízy má za následok nárast externého 
zabezpečovania kontroly. Striedanie zamestnancov v Komisii by mohlo spôsobiť zmeny 
v interpretácii určitých predpisov počas realizácie operačných programov. 

 Systémy informačných technológií

Prejavuje sa výrazné oneskorenie zapríčinené problémami so zavádzaním systémov 
informačných technológií, nedostatočne jasnými či neskorými usmerneniami Komisie 
v oblasti komunikačných a informačných systémov, ako aj kvalitou a včasnosťou 
usmernení jednotlivých členských štátov týkajúcich sa komunikačných a informačných 
systémov.

 Kontrolné požiadavky

Prísnejšie požiadavky na kontrolu síce zvyšujú transparentnosť, na druhej strane sa však 
prejavuje nevyváženosť kontroly a obsahu. Regulačné požiadavky na obdobie 2007 –
2013 sa zameriavajú skôr na otázky kontroly a strácajú zo zreteľa obsah. Požiadavky na 
kontrolu odrádzajú príjemcov a vedúci pracovníci venujú viac času posudzovaniu súladu 
s kontrolnými požiadavkami než plneniu cieľov operačných programov. Okrem toho 
kontrolné požiadavky jednotlivých členských štátov často presahujú nariadenia EÚ.

Návrhy na zlepšenie schopnosti čerpať financie

Predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú zložité. Z tohto dôvodu je 
ťažké dodržať ich, a to spôsobuje chyby. Členské štáty preto vynakladajú neprimerane veľa 
času na riadenie a kontrolu chýb. Spravodajca sa domnieva, že na dosiahnutie vyššej miery 
čerpania prostriedkov, zníženie chýb a zvýšenie efektívnosti treba zjednodušiť pravidlá a 
postupy. Zároveň je potrebné nájsť vhodnú rovnováhu medzi zjednodušením pravidiel a 
postupov a ich stabilitou. 

Na to, aby sa dosiahli výsledky, sa treba sústrediť na platby namiesto kontroly vstupov. Mohli 
by sme zvážiť, či by nebolo možné prísnejšie sledovať podvody namiesto formálnych 
nezrovnalostí, pristupovať k nezrovnalostiam diferencovanejšie a umožniť flexibilitu 
v závislosti od závažnosti zistenej nezrovnalosti. Pravdepodobne bude nutné uvažovať aj 
o chybovej rezerve v projektových výdavkoch. Ďalej by sa mala posilniť koordinácia 
audítorskej činnosti a dodržiavať zásada jednotného auditu. Spravodajca zdôrazňuje, že je 
potrebné zamerať sa na primeranosť objemu pomoci a kontrolných požiadaviek.

Je potrebné dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi predpismi a postupmi potrebnými na 
zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov EÚ na jednej strane a väčším zameraním 
politiky súdržnosti na výsledky a nákladovú úspornosť na druhej strane. Komisia by mala 
navrhnúť spôsob, ako sa viac zamerať na plnenie cieľov a pritom sa neodchýliť od kľúčového 
pravidla riadneho finančného hospodárenia.

Spravodajca zdôrazňuje, že včasné schválenie rozpočtu EÚ, ako aj jasných a definitívnych 
predpisov a usmernení pre členské štáty je mimoriadne dôležité.
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Je takisto presvedčený, že existuje široký priestor pre užšie prepojenie systémov plánovania 
a realizácie. Harmonizácia predpisov a postupov by mohla viesť k zjednodušeniu systémov 
realizácie a povzbudiť zapojenie prípadných príjemcov do programov, ktoré spolufinancuje 
EÚ. Treba zvážiť väčšiu možnosť podpory činností typu ESF v programoch EFRR a naopak.

Spravodajca sa domnieva, že na to, aby boli členské štáty úspešnejšie v riadení štrukturálnych 
fondov a  Kohézneho fondu, by mali venovať väčšiu pozornosť príprave projektov a súborov 
projektov. Takisto musia vynaložiť úsilie s cieľom prilákať a udržať si kvalifikovaný personál 
pre každú úroveň spojenú s riadením a vynakladaním prostriedkov EÚ.

Spravodajca upozorňuje na veľké rozdiely v schopnosti členských štátov čerpať finančné 
prostriedky. Navrhuje vytvorenie programu spolupráce členských štátov, ktorého cieľom by 
bola výmena najlepších postupov. Nakoniec pripomína, že pri riadení štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu je veľmi dôležité viacúrovňové riadenie a zásada partnerstva.


