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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 podľa výročnej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) za rozpočtový 
rok 20191 boli prijaté príjmy a vynaložené výdavky za rok 2019 zákonné a správne a 
viac ako polovica výdavkov EÚ v roku 2019 sa môže považovať za vysokorizikové, a 
že predstavuje nárast oproti roku 2018, a to aj v prípade platieb na investície v 
oblastiach súdržnosti a rozvoja vidieka založených na refundácii nákladov; so 
znepokojením berie na vedomie zvýšenie odhadovanej miery významných chýb zo 4,5 
% v roku 2018 na 4,9 % v roku 2019; pripomína však, že v tomto oddiele politiky 
súdržnosti a rozvoja vidieka v rámci rozpočtu EÚ bola za programové obdobie 2000 – 
2006 zaznamenaná dvojciferná miera chybovosti; zdôrazňuje skutočnosť, že 
vysokorizikové výdavky predstavovali viac ako polovicu (53 %) výdavkov 
kontrolovaných v roku 2019, čo znamenalo zvýšenie v porovnaní s rokom 2018; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vzali riadne na vedomie túto vysokú úroveň rizika a 
prípadné z nej vyplývajúce následné straty finančných prostriedkov, ku ktorých nárastu 
prispeli prísne lehoty stanovené v niektorých právnych predpisoch v oblasti politiky 
súdržnosti, ktoré boli prijaté v dôsledku súčasnej krízy spôsobenej ochorením COVID-
19;

2. víta úsilie o zjednodušenie požiadaviek, ktoré sa kladú na projektových manažérov a 
riadiace orgány v členských štátoch v rámci programového obdobia nariadenia o 
spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 a fondov spojených s VFR, keďže 
ďalšie zjednodušenie pravidiel a postupov môže prispieť k efektívnejšiemu využívaniu 
finančných prostriedkov a zníženiu miery chybovosti; zdôrazňuje, že akékoľvek 
zvýšenie finančných prostriedkov si vyžaduje väčšiu pozornosť a že v prípade chyby 
riskujú inštitúcie stratu pre svoju dôveryhodnosť;

3. berie na vedomie, že vysokorizikové výdavky často podliehajú zložitým pravidlám a 
podmienkam oprávnenosti a že takéto pravidlá a podmienky sú často doplnené ďalšími 
požiadavkami stanovenými vnútroštátnymi orgánmi, čo vedie k zvýšenému riziku chýb 
zdôrazňujúcemu rozdiel medzi chybou a podvodom; v tejto súvislosti pripomína 
predchádzajúce pozície EDA týkajúce sa chýb pri vrátení DPH a potrebu zjednodušiť 
pravidlá v tejto oblasti, aby sa členským štátom pomohlo plniť povinnosť platiť 
príjemcom prostriedky; zastáva názor, že úroveň chybovosti odhadnutá Dvorom 
audítorov v prípade výdavkov v tejto oblasti na rok 2019 by sa mala posudzovať 
vzhľadom na viacročnú povahu programov, pričom v takom prípade by sa v neskoršej 
fáze mali vykonať ďalšie opravy, ktoré by mohli viesť k výraznému zníženiu rizika pri 
ukončení programu; vyzýva EDA, aby vypracoval správu s odhadovanou mierou 
chybovosti po ukončení programov politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013;

4. berie na vedomie zníženie odhadovanej úrovne chybovosti vo výdavkoch na 
Hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť z 5 % v roku 2018 na 4,4 % v roku 2019; 
víta toto medziročné zlepšenie, ale vyjadruje sklamanie nad tým, že sa ukázalo, že nie je 
možné znížiť mieru chybovosti na úroveň 3 % zaznamenanú v roku 2017 napriek 

1 https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=53898. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=53898
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opatreniam na zjednodušenie stanoveným v súhrnnom nariadení;  je presvedčený, že v 
ďalšom programovom období by sa v tejto súvislosti malo vynaložiť zodpovedajúce 
úsilie;

5. konštatuje, že hlavnými dôvodmi tejto miery chybovosti sú neoprávnenosť projektov, 
porušovanie pravidiel vnútorného trhu a neoprávnené výdavky; pripomína, že v týchto 
oblastiach sa vyskytuje vysoké riziko chýb a že kontroly vykonávané riadiacimi 
orgánmi a kontrolnými inštitúciami nie sú vždy účinné; okrem toho vo väčšine prípadov 
nepredstavuje finančná chyba podvod. Zdôrazňuje, že Európska únia potrebuje súdržné, 
účinné a spoľahlivé mechanizmy na motivovanie členských štátov k čerpaniu 
európskych finančných prostriedkov; domnieva sa, že od členských štátov sa požaduje, 
aby v záujme väčšej transparentnosti poskytovali pri využívaní verejného obstarávania 
na používanie prostriedkov politiky súdržnosti primerané informácie, a že musia vyvíjať 
väčšie úsilie o predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie v spolupráci s Európskou 
prokuratúrou (EPPO) a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF);

6. víta úsilie o zjednodušenie požiadaviek, ktoré sa kladú na projektových manažérov a 
riadiace orgány v členských štátoch v programovom období 2021 – 2027 podľa 
nariadenia o spoločných ustanoveniach a fondov súvisiacich s VFR; zdôrazňuje, že 
kľúčom k riešeniu tohto problému sú jednoduchšie vnútroštátne pravidlá oprávnenosti, 
ktoré by mohli pomôcť znížiť administratívnu záťaž a pravdepodobnosť výskytu chýb, 
čím by sa zabezpečila vysoká úroveň transparentnosti; naliehavo vyzýva, aby sa viac 
využívalo zjednodušené vykazovanie nákladov, ktoré aj podľa Dvora audítorov 
predstavujú veľkú úľavu pre žiadateľov a nástroj umožňujúci kontrolu; súhlasí so 
závermi EDA, v ktorých sa uvádza, že zmena pravidiel vykonávania európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) by mala ďalej urýchliť proces 
vykonávania; poukazuje na to, že je potrebné zlepšiť pracovné metódy auditu na 
vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby v rámci štruktúrovaného dialógu s členskými 
štátmi analyzovala administratívne postupy s cieľom odstrániť neefektívnosť a 
poskytovať príklady účinných administratívnych postupov všetkým príslušným 
orgánom;

7. berie na vedomie, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 predstavuje novú a 
neočakávanú výzvu; že EÚ a jej členské štáty musia rozhodne reagovať a poskytnúť 
riešenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že politika súdržnosti už 
preukázala svoju pridanú hodnotu a v období po kríze spôsobenej ochorením COVID-
19 bude ešte potrebnejšia; víta rastúcu finančnú flexibilitu v súvislosti s výdavkami na 
súdržnosť, ktorá členským štátom umožňuje využívať finančné prostriedky na 
financovanie projektov súvisiacich s krízou; zdôrazňuje potrebu podpory kontinuity a 
hlbšej spolupráce všetkých zainteresovaných strán dôležitých z hľadiska politiky 
súdržnosti, najmä malých a stredných podnikov, obcí a regiónov, ktoré budú v 
nasledujúcich mesiacoch zápasiť s nezamestnanosťou a poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti; zdôrazňuje, že odstránenie základných príčin nezrovnalostí 
prostredníctvom zefektívnenia a posilnenia administratívnych kapacít by príjemcom a 
orgánom pomohlo sústrediť sa na výsledky a prispieť k zníženiu miery chybovosti; 
konštatuje, že naliehavé opatrenia flexibility prijaté v reakcii na krízu COVID-19 mali 
okamžitý účinok a že mnohé z týchto opatrení, ktoré priniesli vynikajúce výsledky, by 
mali pokračovať, a je pevne presvedčený, že podmienka dodržiavania zásad právneho 
štátu prispeje tiež k zvýšenej správnosti využívania finančných prostriedkov EÚ;
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8. so znepokojením konštatuje, že na konci šiesteho roka vykonávania sú miery čerpania 
prostriedkov v prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho 
fondu o 6,6 % nižšie ako v tej istej fáze predchádzajúceho programového obdobia; 
zdôrazňuje, že je to čiastočne spôsobené oneskoreniami na začiatku programového 
obdobia; konštatuje však, že miera čerpania prostriedkov z EŠIF v roku 2019 bola 
vyššia ako v ktoromkoľvek inom roku obdobia VFR 2014 – 2020; navyše upozorňuje 
na riziko, že vzhľadom na blížiaci sa koniec obdobia oprávnenosti a na okolnosti 
súvisiace s krízou COVID-19 môžu členské štáty uprednostniť mieru čerpania pred 
cieľmi politiky súdržnosti, jej výkonnosťou a správnosťou; zdôrazňuje, že prechod od 
výkonnosti k dodržiavaniu by bránil plneniu cieľov súdržnosti a viedol k zbytočným 
výdavkom, a preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala opatrenia na zjednodušenie 
postupov, ktoré by za uvedených okolností prispeli k zodpovednému a primeranému 
využívaniu finančných prostriedkov, a tým aj k obnove v členských štátoch, pričom 
treba mať na pamäti, že ciele členských štátov na programové obdobie 2021 – 2027 
musia byť oveľa ambicióznejšie v reakcii na hospodársky a sociálny vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 s cieľom chrániť občanov, zachovať pracovné miesta 
a posilniť investičné prostredie, a zapojiť všetky úrovne verejnej správy do tvorby a 
vykonávania plánov obnovy;

9. poukazuje na to, že Únia využíva finančné nástroje a záruky pre skupinu EIB, čo 
vystavuje rozpočet Únie väčšiemu riziku expozície, ako už upozornil Európsky dvor 
audítorov;

10. so znepokojením berie na vedomie výročnú správu EDA o rozpočtovom roku 2019, 
pretože sa v nej zdôrazňuje, že väčšina chýb vo výdavkoch programov v rámci 
zdieľaného riadenia vyplýva z chýb v auditoch, ktoré uskutočnili vnútroštátne orgány 
auditu; víta preto, že Európska komisia vytvorila programy technickej pomoci na 
spoluprácu s riadiacimi orgánmi a programy odbornej prípravy a zvýšila sumy na 
programy zamerané na národných expertov, a to ako prostriedok na zvýšenie znalostí o 
nástrojoch a predchádzanie vzniku uvedených chýb; v tejto súvislosti upozorňuje na 
nevyhnutné monitorovanie stratégie Európskej komisie na boj proti podvodom, ako aj 
poskytovanie podpory a pomoci členským štátom pri vykonávaní opatrení na boj proti 
podvodom vrátane analýzy nezrovnalostí, ktoré ohlasujú členské štáty v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pretože akýkoľvek podvod v 
súvislosti s financovaním EÚ treba odstrániť, aby sa upevnila dôvera občanov vo 
výdavky Únie a v jej inštitúcie;

11. vyzýva Komisiu, aby identifikovala regióny s nízkou mierou čerpania finančných 
prostriedkov a pomohla im zlepšiť túto mieru tým, že určí pravidlá, ktoré môžu zlepšiť 
efektívnosť a účinnosť Kohézneho fondu;

12. domnieva sa, že pomerne nízke úrovne vykonávania v rámci politiky súdržnosti 
v porovnaní so zvyškom rozpočtu EÚ sú znepokojujúce; súhlasí s prístupom EDA, že je 
potrebné zabezpečiť primerané financovanie platieb v rámci rozpočtu EÚ na 
nasledujúce roky.
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