
PA\649710SK.doc PE 384.319v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2268(INI)

5.3.2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročná 
správa za rok 2005
(2006/2268(INI))

Spravodajca: Jan Březina



PA\649710SK.doc PE 384.319v01-002/3PA\649710SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\649710SK.doc PE 384.319v01-003/3PA\649710SK.doc

SK

NÁVRHY

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

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že z 95 projektov preverovaných v rámci auditu počas 
súčasného obdobia financovania sa v 60 vyskytli závažné chyby týkajúce sa 
deklarovaných predpokladaných výdavkov, čo oproti minulému roku predstavuje vyšší 
počet nezrovnalostí; domnieva sa, že auditu by malo podliehať vyššie množstvo 
projektov, aby sa tak na základe získaných záverov mohli sformulovať jasné odporúčania 
na zlepšenie finančného hospodárenia;

2. konštatuje, že k nezrovnalostiam zo strany členských štátov čiastočne prispieva 
komplexnosť legislatívneho rámca, a preto vyzýva Komisiu, aby pokračovala v jeho 
zjednodušovaní;

3. chápe, že postupy uzatvárania projektov vrátane auditov ex post môžu trvať veľmi dlho; 
vyzýva Komisiu na zrevidovanie a zjednodušenie jej postupov, aby ukončenie projektov 
za obdobie 2000 – 2006 mohlo prebehnúť bez zbytočného meškania a pri súčasnom 
zabezpečení najvyšších štandardov finančného hospodárenia;

4. opätovne zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť primeranosť svojich 
mechanizmov finančnej kontroly;

5. zdôrazňuje priamu zodpovednosť členských štátov za vymáhanie finančných 
prostriedkov, ktorých vyplácanie je poznačené nezrovnalosťami; znovu pripomína svoju 
výzvu Komisii, aby pozastavila predbežné platby členským štátom v prípade vážnych 
nezrovnalostí, a uznáva potrebu primeranej reakcie na nedostatky riadenia kontrolných 
systémov v členských štátoch;

6. vyjadruje poľutovanie nad absenciou jasného a transparentného súboru požiadaviek 
Spoločenstva v oblasti riadenia kontrolných systémov; domnieva sa, že by sa mal 
presnejšie zadefinovať kľúčový pojem „prijateľný stupeň rizika“ s cieľom poskytnúť jasné 
usmernenia na splnenie legitímnych očakávaní členských štátov, regionálnych orgánov 
a dodávateľov.
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