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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že štrukturálne politiky boli druhou najväčšou položkou rozpočtu EÚ 
v plánovacom období 2000 – 2006 a sú hlavnými politikami EÚ na obdobie 2007 – 2013;

2. pripomína, že v rámci výročnej správy týkajúcej sa rozpočtového roku 2006 Európsky 
dvor audítorov konštatoval, že aspoň 12 % z celkovej sumy vyplatenej na projekty 
štrukturálnych politík sa uhradiť nemalo, že 44 % platieb vo vzorke ovplyvnili chyby 
a že vo významnom percentuálnom podiele projektov sa vyskytli chyby nesúladu;

3. zdôrazňuje, že v tej istej správe Európsky dvor audítorov zhodnotil systémy kontroly 
v členských štátoch ako všeobecne neúčinné alebo len čiastočne účinné;

4. víta preto snahu zamerať sa v súčasnom plánovacom období 2007 – 2013 na ciele 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci zásady správy vecí verejných a zásady 
partnerstva1;

5. vyzýva vnútroštátne kontrolné úrady, aby plnili výraznejšiu úlohu v rámci kontrolných 
mechanizmov, zabezpečili náležité využívanie fondov a zároveň prijali svoju 
zodpovednosť a boli aktívnejší;

6. vyzýva, aby členské štáty poskytovali poradenstvo a školenia pre predkladateľov 
projektov, riadiace a platobné orgány, ako aj pre kontrolné orgány s cieľom zabezpečiť, 
že všetky strany dobre poznajú a správne plnia požiadavky právnych predpisov 
Spoločenstva;

7. víta zavedenie výročných sumárov členských štátov ako prvý krok smerom k národným 
vyhláseniam o hospodárení; naliehavo však žiada Komisiu, aby navrhla prijatie 
rovnakých požiadaviek, usmernení a pokynov pre štrukturálne politiky, ako je to 
v prípade spoločnej poľnohospodárskej politiky;

8. vyslovuje poľutovanie nad tým, že vykonávacie ustanovenia pre projekty boli opäť 
prijaté veľmi neskoro, a vyzýva príslušné správne orgány, platobné a kontrolné orgány, 
aby stanovili a uplatňovali pravidlá zamerané na zjednodušenie administratívy (napr. 
zvýšeným využívaním paušálnych platieb).

                                               
1 Podľa definície v článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
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