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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. s určitým znepokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov kritizuje implementáciu 
zdieľaného hospodárenia v tom zmysle, že sa podľa jeho názoru nepodarilo napraviť 
nedostatky v kontrolných systémoch niektorých členských štátov, ktoré boli neadekvátne 
už od začiatku;

2. opätovne vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty nemajú dostatočnú 
kontrolu nad peniazmi daňovníkov, za ktoré sú zodpovedné, a podporuje Komisiu v jej 
úsilí poskytovať podporu pri školeniach zamestnancov riadiacich a platobných orgánov 
v členských štátoch zameraných na správne uplatňovanie predpisov s cieľom vyhovieť 
normám Spoločenstva;

3. konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe oceňuje kvalitu viac ako sedemdesiatich 
percent auditov Komisie, ktoré vo väčšine prípadov viedli k zisteniu nezrovnalostí 
vyžadujúcich si nápravu; ďalej konštatuje, že v súlade so základnými zásadami musia 
pred tým, ako sa podniknú opatrenia, existovať spoľahlivé dôkazy o nezrovnalostiach, či 
už formálnych, finančných alebo súvisiacich s podvodom;

4. konštatuje, že rozpočtový postup na rok 2006 treba preskúmať z hľadiska predpisov 
platných v programovom období 1999 – 2006 a že nové predpisy platné pre obdobie 
2007 – 2013 sú prísnejšie a mali by priniesť lepšie výsledky;

5. schvaľuje pozíciu, ktorú vyhlásila Komisia, že po všetkých zistených nezrovnalostiach 
musia nasledovať nápravné opatrenia vrátane pozastavenia platieb a vymáhania 
neoprávnene alebo nesprávne vyplatených platieb; v tejto súvislosti konštatuje, že tieto 
nápravné opatrenia sa vykonávajú v rámci viacročných programov a že by sa preto 
nemali posudzovať z hľadiska momentálnej situácie v určitom časovom okamihu; 
domnieva sa preto, že údaj 12 %, ktorý podľa Dvora audítorov predstavuje objem platieb 
neoprávnene vyplatených v roku 2006, je prílišným zjednodušením, ktoré vedie 
k chybnej a zavádzajúcej interpretácii;

6. s dôverou berie na vedomie pozíciu Komisie, podľa ktorej sa žiadne z neoprávnene 
vyplatených finančných prostriedkov nestratili a príslušné veľké sumy sa vymáhaním 
získajú späť; žiada Komisiu, aby po ukončení posledného z projektov zahrnutých do 
rozpočtového postupu na rok 2006 informovala Parlament o celkovej výške súm 
získaných späť a v prípade potreby o eventuálnych stratách a ich príčinách;

7. so znepokojením poukazuje na značný pokles objemu platieb v niektorých zo starých 
členských štátoch EÚ, ktorý viedol k výraznému nárastu neuhradených záväzkov (RAL);

8. so znepokojením konštatuje, že pretrvávajúce nedostatky v systémoch riadenia a kontroly 
v určitých členských štátoch EÚ-15 vyvolávajú pochybnosti o záruke zákonnosti 
a správnosti využívania európskych finančných prostriedkov, na čo poukázali Komisia 
a Európsky dvor audítorov;
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9. pripomína, že podľa článku 274 Zmluvy o ES, musí každý členský štát v plnej miere 
prevziať zodpovednosť za riadenie a realizovať príslušné opatrenia na minimalizáciu 
rizika vzniku chýb v príslušných transakciách; trvá na tom, že podľa toho, ako už 
Parlament uviedol vo svojich uzneseniach o absolutóriu za plnenie rozpočtu za roky 
2003, 2004 a 2005, je potrebné poskytovať národné vyhlásenie na primeranej politickej 
úrovni a tak, aby zahŕňalo všetky finančné prostriedky Spoločenstva v zdieľanom 
hospodárení a aby predstavovalo skutočnú záruku správneho fungovania národných 
systémov riadenia a kontroly.
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