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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. so záujmom víta zistenia uvedené v správe Európskeho dvora audítorov (EDA) 
a odporúčania zamerané na správne využívanie štrukturálnych fondov;

2. konštatuje, že správa EDA za rok 2007 sa stále týka výlučne projektov za obdobie rokov 
2000 – 2006, keďže rok 2007 bol v zásade prípravnou fázou implementácie programov 
na obdobie 2007 – 2013; preto zdôrazňuje, že účinok nových pravidiel stanovených 
na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré sú jednoduchšie a prísnejšie ako pravidlá 
platné do roku 2006, ešte nemožno hodnotiť;

3. zdôrazňuje, že kohézna politika je naďalej jednou z hlavných politík EÚ; zdôrazňuje jej 
významnú úlohu v reakcii EÚ na finančnú krízu a jej kľúčové miesto v Pláne 
hospodárskej obnovy Európy; preto víta opatrenia navrhnuté Komisiou, ktoré sú zamerané 
na uľahčenie a urýchlenie implementácie kohéznych programov;

4. upozorňuje, že implementácia kohéznej politiky podlieha vysokému stupňu rizika, 
a zdôrazňuje, že táto skutočnosť by sa mala zohľadniť pri hodnotení miery chybovosti; 
zastáva názor, že účinné kontrolné opatrenia musia byť nákladovo efektívne a primerané 
požiadavkám dobrého finančného hospodárenia; zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa 
zbytočnej komplexnosti, aby sa umožnila rýchla implementácia programov;

5. zdôrazňuje, že treba zjednodušiť postupy implementácie štrukturálnych fondov, najmä 
riadiace a kontrolné systémy; zdôrazňuje, že komplexnosť systému je do určitej miery 
príčinou nezrovnalostí spôsobených členskými štátmi; víta zjednodušujúce opatrenia, 
ktoré Komisia navrhla vo svojej revízii nariadení o štrukturálnych fondoch na roky 2007 –
2013 ako odpoveď na súčasnú finančnú krízu; netrpezlivo očakáva posledný balík 
návrhov Komisie na zjednodušujúce opatrenia pre štrukturálne fondy, ktorý je plánovaný 
na začiatok roka 2009;

6. zdôrazňuje význam akčného plánu na posilnenie dohľadu v rámci zdieľaného 
hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení, ktorý Komisia prijala 19. februára 2008 
a ktorý je zameraný na obmedzenie chýb v žiadostiach o platby zo strany členských 
štátov; pevne verí, že tento nový akčný plán môže výrazne zlepšiť situáciu v neposlednom 
rade aj tým, že pomáha členským štátom rozvinúť ich schopnosť presvedčiť sa 
o oprávnenosti výdavkov na projekty; konštatuje, že prvotné výsledky uvedené v prvej 
správe o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní akčného plánu poukazujú na značný 
pokrok;

7. schvaľuje postoj k finančným korekciám deklarovaný Komisiou, t. j. že nezrovnalosti sa 
pravdepodobne zistia a odstránia prostredníctvom viacročného nápravného systému; berie 
na vedomie, že Komisia priebežne overuje údaje poskytované členskými štátmi z hľadiska 
ich úplnosti a presnosti a že bol dosiahnutý skutočný pokrok v poskytovaní spoľahlivých 
dôkazov ku korekciám zo strany členských štátov;
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8. berie na vedomie mieru chybovosti zistenú EDA, ako aj pripomienky k rozdielnym 
výkladom EDA a Komisie, pokiaľ ide o sumy, ktoré nemali byť preplatené (najmä 
k rozdielnemu výkladu pravidiel oprávnenosti výdavkov); zdôrazňuje, že je potrebné 
ďalej objasniť pravidlá, a žiada, aby sa harmonizoval výklad pravidiel, pokiaľ ide 
o uplatňovanie finančných korekcií;
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