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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako gestorský výbor 
prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. znovu konštatuje, že koncepcia spoločného riadenia nefunguje; domnieva sa, že vzhľadom 
na viacročný charakter výdavkov a vymáhania pohľadávok a vzhľadom na malý počet 
vzoriek skúmaných v rámci DAS, bude takmer nemožné získať kladné vyhlásenie o 
zábezpeke (DAS) v súvislosti so štrukturálnymi fondmi; myslí si, že Dvor audítorov by 
mal jasnejšie rozlišovať, kde je chyba vo vzťahu k výdavkom štrukturálneho fondu;

2. odsudzuje neúspech členských štátov pri kontrole a hospodárení s peniazmi daňových 
poplatníkov, za ktoré zodpovedajú, a poukazuje na pokrytectvo niektorých členských 
štátov, ktoré vyčítajú Komisii, že sa jej nepodarilo kontrolovať výdavky finančných 
prostriedkov, za ktoré zodpovedajú tieto členské štáty;

3. zdôrazňuje, že Parlament stráca trpezlivosť voči členským štátom a nebude súhlasiť s 
budúcim finančným výhľadom ani so všeobecnými nariadeniami týkajúcimi sa 
štrukturálnych fondov, až kým:

a) členské štáty nebudú súhlasiť s predložením každoročného vyhlásenia o 
zábezpeke v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií 
štrukturálnych fondov a s výdavkami, ktoré spravujú, čo možno skontrolovať,

b) členské štáty nevytvoria auditované systémy kontroly v súlade s dohodnutými 
normami v rámci celej Únie, ktoré získali osvedčenie ex-ante,

c) členské štáty nebudú súhlasiť s náhradou minimálne 50% všetkých neregulárnych 
výdavkov, ktoré vrátia Komisii;

4. konštatuje, že Dvor audítorov nenašiel nedostatky v mechanizmoch vnútornej kontroly 
Komisie a zistil zlepšenia; vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že vzhľadom na 
nedostatočné zdroje sa náhodnej kontrole podrobili iba systémy obmedzeného počtu 
členských štátov;

5. žiada Komisiu, aby informovala Parlament o krajinách, ktorým sa v systémoch kontroly 
nepodarilo urýchlene uplatniť dohodnuté zlepšenia, a ktoré naďalej dodávajú neúplné 
výkazy podľa článku 8;

6. podporuje Komisiu, aby pozastavila dočasné platby členským štátom v prípade vážnych 
nezrovnalostí, alebo ak sa zistia vážne nedostatky v systémoch kontroly hospodárenia v 
členských štátoch.


