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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 viac ako polovicu výdavkov EÚ v roku 2019 možno považovať za 
vysokorizikové vrátane platieb založených na preplatení nákladov na investície v 
oblastiach súdržnosti a rozvoja vidieka; konštatuje, že zvýšenie odhadovanej miery 
významných chýb zo 4,5 % v roku 2018 na 4,9 % v roku 2019 môže viesť k tomu, že 
audítori vydajú k výdavkom EÚ záporný výrok;

2. 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;

3. berie na vedomie zníženie odhadovanej 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 ako sa ukázalo, nebolo 
možné znížiť mieru chybovosti na úroveň 3 % zaznamenanú v roku 2017;

4. 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 inherentné riziko chýb a že kontroly vykonávané 
riadiacimi orgánmi nie sú vždy účinné;

5. víta úsilie o zjednodušenie požiadaviek na projektových manažérov a riadiace orgány v 
členských štátoch v programovom období 2021 – 2027 podľa nariadenia o spoločných 
ustanoveniach;

6. zdôrazňuje, že politika súdržnosti už preukázala svoju pridanú hodnotu a v období po 
kríze spôsobenej ochorením COVID-19 bude ešte potrebnejšia; 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;

7. 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; a 
upozorňuje na riziko, že vzhľadom na blížiaci sa koniec obdobia oprávnenosti a na 
okolnosti súvisiace s krízou COVID-19 môžu členské štáty uprednostniť výdavky pred 
výkonnosťou a správnosťou.


