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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. berie na vedomie, že podľa výročnej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) za 
rozpočtový rok 2018 sa odhadovaná chybovosť vo výdavkoch v okruhu „Hospodárska, 
sociálna a územná súdržnosť“ zvýšila z 3 % v roku 2017 na 5 % v roku 2018; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že hoci suma, ktorá bola v tejto oblasti auditovaná v roku 2018 
(23,8 mld. EUR), bola výrazne vyššia ako v roku 2017 (8,0 mld. EUR), pozitívny trend 
z posledných rokov sa zmenil; varuje pred väčším rizikom chýb na konci súčasného 
viacročného finančného rámca (VFR) v dôsledku tlaku na rýchle čerpanie vzhľadom na 
možnú stratu finančných prostriedkov Únie;

2. zdôrazňuje, že nezrovnalosti pri plnení rozpočtu Európskej únie automaticky 
neznamenajú podvod a že pred uplatnením finančných opráv voči príjemcom je 
potrebná dôkladná analýza výsledkov auditu; vyzýva Komisiu, aby vykonávala svoju 
stratégiu boja proti podvodom a naďalej podporovala členské štáty vo vykonávaní 
opatrení boja proti podvodom a pomáhala im vrátane analýzy nezrovnalostí 
oznámených členskými štátmi v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF);

3. berie na vedomie, že príčinou týchto nezrovnalostí, pokiaľ ide o granty a – voľnejšie 
auditované – finančné nástroje, sú najmä platby v prípade neoprávnených projektov, 
príjemcov, činností a nákladov (44 %), ako aj porušovanie pravidiel vnútorného trhu a 
štátnej pomoci (40 %) a chýbajúca podkladová dokumentácia (11 %), ale sú spôsobené 
aj celkovými nízkymi mierami úhrad a platieb v predchádzajúcom roku, ako aj 
znížením počtu finančných nástrojov, ktoré boli súčasťou auditu; zdôrazňuje, že 
príspevok k chybovosti odhadovanej Dvorom audítorov pri výdavkoch s vysokým 
rizikom vyplývajúcim z chýb spojených s verejným obstarávaním, pravidlami štátnej 
pomoci a udeľovaním grantov, sa v roku 2018 zvýšil; upozorňuje, že ako sa uvádza vo 
výročnej správe EDA za rok 2018, vracanie DPH je náchylné na chyby a nie vždy vedie 
k optimálnemu využívaniu finančných prostriedkov Únie, ktoré je možné dosiahnuť 
ďalším zjednodušovaním pravidiel; konštatuje, že nie všetky členské štáty si plnia 
povinnosť vyplatiť príjemcom plný štátny príspevok najneskôr do 90 dní od žiadosti o 
platbu;

4. upozorňuje na to, že vysoko rizikové výdavky často podliehajú zložitým pravidlám a 
podmienkam oprávnenosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty a 
regióny sa stretávajú s problémami pri využití prostriedkov; súhlasí s Dvorom 
audítorov, že jednoduchšie vnútroštátne pravidlá oprávnenosti by mohli pomôcť znížiť 
tento zdroj chýb a znížiť administratívnu záťaž príjemcov; pripomína, že pri súčasnom 
zabezpečení vysokej úrovne transparentnosti môže zjednodušenie pravidiel výrazne 
prispieť k účinnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov; požaduje účinnejšie 
zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do vypracovania osobitných 
vnútroštátnych pravidiel implementácie Kohézneho fondu; vyzýva Dvor audítorov a 
vnútroštátne kontrolné orgány, aby navrhli odporúčania týkajúce sa zjednodušenia 
pravidiel a aby vykonali audity zjednodušení;
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5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú vnútroštátne kontrolné orgány spolu s 
Európskym dvorom audítorov pri monitorovaní využívania EŠIF; vyzýva na zlepšenie 
pracovných metód auditu zavedených na vnútroštátnej úrovni; nabáda Komisiu, aby 
znížila rozdiely vo výklade platných vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel EÚ v 
prípade nesúhlasu s posúdeniami povahy vyskytnutých chýb vo výročnej správy Dvora 
audítorov, s cieľom predísť takejto situácii v budúcnosti a odlišnému výkladu platných 
pravidiel;

6. zdôrazňuje, že miera čerpania prostriedkov z EŠIF bola aj naďalej nižšia, než sa 
plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 %, čo je dokonca menej ako miera čerpania na 
úrovni 33,4 % na konci roku 2011, t. j. v zodpovedajúcom roku predchádzajúceho VFR; 
upozorňuje, že tento stav by nakoniec mohol viesť k unáhleným výdavkom ku koncu 
programového obdobia, čo môže potom ohroziť dosiahnutie cieľov súdržnosti;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú analýzu dôvodov nízkej miery využívania 
financovania v určitých regiónoch, posúdila konkrétne spôsoby riešenia štrukturálnych 
problémov, ktoré sú príčinou týchto nerovnováh, a aby zintenzívnila technickú pomoc 
na mieste; zdôrazňuje, že flexibilita a jednoduchšie pravidlá môžu zlepšiť efektívnosť a 
účinnosť EŠIF;

8. pripomína, že dôvodom tejto nízkej miery čerpania nie je len metodika rušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky súdržnosti; zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť 
rýchlu politickú dohodu medzi inštitúciami o budúcom VFR na roky 2021 – 2027 a o 
nariadeniach v oblasti politiky súdržnosti, aby sa v budúcnosti zabránilo opakovaniu 
oneskoreného vykonávania EŠIF vrátane hromadenia budúcich žiadostí o platby; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby v prvom polroku 2020 vypracovali akčný plán na 
urýchlenie implementácie EŠIF v súčasnom programovom období s jasnými stimulmi 
na účinné čerpanie dostupných finančných prostriedkov, posilnenie strategických cieľov 
Únie, najmä hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a boj proti zmene klímy v 
súlade s cieľmi Parížskej dohody;

9. opätovne zdôrazňuje význam spoľahlivých systémov merania výkonnosti založených na 
kvalitných údajoch na zlepšenie rozhodovacieho procesu, vyzýva Európsku komisiu, 
aby ďalej rozvinula a zosúladila metodiky auditu s cieľom harmonizovať rôzne systémy 
merania výkonnosti orgánov členských štátov; požaduje zavedenie širšieho súboru 
ukazovateľov, ktorými bude možné zohľadniť zásadu partnerstva, na ktorej sú založené 
výdavky v rámci politiky súdržnosti, ako aj jej príslušné horizontálne rozmery, ako sú 
finančné výsledky, rodová rovnosť, nediskriminácia, trvalo udržateľný rozvoj a zároveň 
sa bude predchádzať akejkoľvek dodatočnej administratívnej záťaži; poukazuje na to, že 
zber údajov by sa mal urýchlene prispôsobiť každej zmene administratívnych systémov 
(ako je napr. klasifikácia NUTS);

10. domnieva sa, že EÚ čoraz častejšie využíva finančné nástroje a rozpočtové záruky 
poskytované skupine Európskej investičnej banky (EIB), čo pomohlo pritiahnuť 
dodatočné financovanie na doplnenie chýbajúcich prostriedkov na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni; preto opäť zdôrazňuje podporu auditu výkonnosti 
Európskeho dvora audítorov týkajúceho sa finančných nástrojov a EIB.
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