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NÁVRHY

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

1. berie na vedomie, že v roku 2007 členské štáty zaznamenali 3832 nezrovnalostí (čo 
predstavuje 19,2 % nárast v porovnaní s rokom 2006), že celková suma spojená 
s nezrovnalosťami predstavovala v roku 2007 okolo 828 miliónov eur, že v roku 2007 
podozrenia z podvodov predstavovali v percentuálnom podiele okolo 12 až 15 % 
z celkového počtu zaznamenaných nezrovnalostí a že celková suma nezrovnalostí 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj narástla o 48 % v porovnaní s rokom 2006. opäť 
zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť adekvátnosť ich mechanizmu finančnej 
kontroly a dáva dôraz na dôležitosť preventívnej činnosti zo strany členských štátov 
s cieľom častejšej identifikácie nezrovnalostí a to ešte pred vykonaním platby príjemcom.

2. berie na vedomie, že Komisia uverejnila radu správ, ktoré hodnotia pokrok reformy 
súdnictva v Bulharsku a Rumunsku a boja proti korupcii v rámci mechanizmov 
spolupráce a overovania a samostatnú správu o správe fondov EÚ v Bulharsku, ktorá 
poukazuje na potrebu trvalého politického záväzku a vykonávania priamo na mieste, ak sa 
majú dosiahnuť ukazovatele stanovené v čase prístupu v plnej miere; berie taktiež 
na vedomie, že konkrétne v prípade Bulharska Komisia dočasne pozastavila dotácie EÚ, 
pretože prostredníctvom svojho systému auditu a kontroly objavila nezrovnalosti; preto 
žiada, aby tieto členské štáty podnikli naliehavé kroky s cieľom vykonať konkrétne 
nadväzujúce opatrenia uvedené v týchto správach.

3. vyjadruje poľutovanie, že takmer v 18 % prípadov boli nezrovnalosti ohlásené až po viac 
ako dvoch rokoch a zdôrazňuje dôležitosť znížiť tento sklz medzi identifikáciou a 
ohlasovaním nezrovnalostí a podozrení z podvodov, aby Komisia mohla správne a 
v správnom momente analyzovať zmeny v tendenciách a schémach týkajúcich sa 
nezrovnalostí a podvodov.

4. naliehavo vyzýva osem členských štátov (Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, 
Luxembursko, Lotyšsko, Španielsko a Švédsko), ktoré doteraz nepoužívajú elektronické 
moduly AFIS/ECR na elektronické vykazovanie, aby ich čo najskôr začali používať s 
cieľom zvýšiť kvalitu údajov a včasnosť vykazovania pred koncom roka 2009 .

5. zdôrazňuje, že klasifikácia nezrovnalostí (zmienka či ide o podozrenie z podvodu alebo 
nie) je zložkou vykazovania vykonávaného členskými štátmi, ktorá musí byť posilnená, 
vzhľadom na to, že štyri členské štáty (Francúzsko, Írsko, Luxembursko a Španielsko) 
doteraz neuskutočnili žiadnu klasifikáciu a ostatné tri členské štáty (Dánsko, Nemecko a 
Švédsko) zaradili iba obmedzenú časť z ohlásených nezrovnalostí.

6. vyjadruje poľutovanie, že napriek tomu, že v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na 
využívanie fondov na roky 2007 – 2013 (nariadenie Komisie (ES) No 1828/2006) riadiace 
orgány musia uverejniť zoznam všetkých priamych beneficientov politiky súdržnosti EÚ, 
je databáza uverejnená na webovej stránke Komisie stále neúplná; preto nalieha, aby 
členské štáty a Komisia splnili tieto záväzky transparentnosti v plnej miere a včas a to 
pred júnom 2009, termínom stanoveným uznesením Parlamentu.
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7. súhlasí so stanoviskom Komisie, že ak sa zistia nezrovnalosti, podniknú sa nápravné 
opatrenia vrátanie pozastavenia platieb a spätného získania neoprávnene alebo chybne 
vyplatených súm a že Komisia bude najmenej dvakrát ročne informovať Parlament 
o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.


