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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 Dvora audítorov za rozpočtový rok 2018 
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 aj keď by sa malo zdôrazniť, že chyby v plnení rozpočtu automaticky 
neznamenajú podvod, pozitívny trend posledných rokov sa zvrátil; 

2. berie na vedomie, že príčinou týchto chýb je najmä refundácia neoprávnených 
nákladov, porušovanie pravidiel vnútorného trhu a chýbajúca podporná dokumentácia, 
ale sú spôsobené aj celkovými nízkymi mierami úhrad a platieb v predchádzajúcom 
roku, ako aj znížením počtu finančných nástrojov, ktoré boli súčasťou auditu;

3. upozorňuje na skutočnosť, že vysoko rizikové výdavky často podliehajú zložitým 
pravidlám a podmienkam oprávnenosti, ktoré vedú k chybám, a že niektoré z týchto 
chýb sú znásobené doplnkovou vrstvou, ktorú pridávajú vnútroštátne orgány; 
pripomína, že jednoduchšie vnútroštátne pravidlá oprávnenosti môžu pomôcť znížiť 
tento zdroj chýb a viesť k menšej administratívnej záťaži príjemcov;

4. zdôrazňuje, že čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) bolo aj 
naďalej pomalšie, než sa plánovalo – do konca roka 2018 len 27,3 % – konštatuje, že 
táto hodnota je dokonca nižšia ako miera čerpania v roku 2011, t. j. zodpovedajúcom 
roku predchádzajúceho viacročného finančného rámca; 

5. pripomína, že dôvodom tejto nízkej miery čerpania nie je len metodika zrušenia 
viazanosti (tzv. pravidlo n + 3), ale aj neskoré prijatie legislatívneho rámca 
umožňujúceho vykonávanie politiky súdržnosti; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby v 
ďalšom programovom období 2021 – 2027 zabezpečili náležité opatrenia s cieľom 
zabrániť opakovaniu oneskorenému využívaniu EŠIF a jeho domino efektu.


