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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá výroční zprávu Komise, která je první v tomto jejím funkčním období a rovněž první 

v novém programovém období 2014–2020; zdůrazňuje, že finanční prostředky EU musí 

být řádně spravovány a využívány co nejúčinněji, že ochrana finančních zájmů EU je 

jedním ze základních principů Smlouvy o fungování Evropské unie a že za ochranu 

finančních zájmů EU a boj proti podvodům nesou odpovědnost Unie i členské státy; bere 

na vědomí, že Komise a členské státy řadou opatření zvýšily efektivitu v boji proti 

celkové míře nesrovnalostí podvodného a nepodvodného charakteru s cílem zajistit, aby 

byly finanční prostředky EU chráněny proti podvodům; 

2. poukazuje na to, že politika soudržnosti na jednu stranu není oblastí s nejvyšším počtem 

nesrovnalostí označených jako podvodné, ale na druhou stranu se největší část takových 

nesrovnalostí v této oblasti politiky týká Evropského fondu pro regionální rozvoj; je však 

znepokojen tím, že 306 nesrovnalostí v rámci politiky soudržnosti bylo nahlášeno jako 

podvodné a 4 977 nesrovnalostí jako nepodvodné; je také znepokojen tím, že ve srovnání 

s rokem 2013 počet případů nahlášených jako podvodné klesl o 5 %, ale dotčené částky se 

zvýšily o 76 %, zatímco počet případů nahlášených jako nepodvodné se zvýšil o 7 %, 

avšak dotčené částky vzrostly o 33 %; připomíná, že ne všechny nesrovnalosti jsou 

podvodného charakteru a že je nutné rozlišovat mezi nesrovnalostmi, které nejsou 

podvodného charakteru, a nesrovnalostmi podvodného charakteru; 

3. Poukazuje na to, že definice, klasifikace a způsob zjišťování a hlášení nesrovnalostí se v 

rámci členských států i mezi členskými státy nadále liší, převážně v důsledku 

rozcházejících se definicí nesrovnalostí; zastává názor, že je nutná další harmonizace a 

vítá v této souvislosti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. července 2015 o 

podávání zpráv o nesrovnalostech pro doplnění nařízení o společných ustanoveních; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci politiky soudržnosti zavedly soudržné 

strategie přístupu k nesrovnalostem a boje proti podvodům; vítá preventivní a nápravná 

opatření, která Komise přijala s cílem zamezit podvodným nesrovnalostem, včetně 

přerušení 193 plateb v rámci politiky soudržnosti; 

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby na svých příslušných úrovních vytvořily propojené 

databáze nesrovnalostí v oblasti politiky soudržnosti, včetně nesrovnalostí, ke kterým 

dochází v oblasti veřejných zakázek, neboť takové databáze jsou schopny poskytnout 

podklady pro smysluplné a srozumitelné analýzy četnosti výskytu, závažnosti a příčin 

těchto nesrovnalostí a pro zjištění finančního objemu podvodných nesrovnalostí; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zajistily, že budou Komisi včas a vhodným 

způsobem předkládány přesné a srovnatelné údaje, aniž by docházelo k nepřiměřenému 

zatížení v administrativě; 

5. poukazuje na to, že ve zvláštní zprávě č. 10/2015 nazvané „Snaha o řešení problémů v 

oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů EU na politiku soudržnosti by měla 

zesílit“ Evropský účetní dvůr analyzuje postupy spojené s veřejnými zakázkami; 

poukazuje na to, že nedodržení pravidel zadávání veřejných zakázek vede k chybám, které 

mohou mít za následek zpoždění v provádění a finanční opravy; vyzývá Komisi a členské 
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státy, aby zajistily důsledné uplatňování ex-ante podmíněnosti pokud jde o účinné 

uplatňování právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek do konce roku 2016; 

vyzývá členské státy, aby zajistily rychlé a řádné provedení směrnic týkajících se zadávání 

veřejných zakázek z roku 2014; 

6. zdůrazňuje, že nesrovnalosti nepodvodného charakteru jsou často spojeny s nedostatečnou 

znalostí složitých pravidel a požadavků; je přesvědčen, že zjednodušení pravidel a 

postupů členskými státy a Komisí množství nesrovnalostí nepodvodného charakteru sníží; 

domnívá se, že v boji proti nesrovnalostem a podvodům je důležité, aby všechny 

institucionální orgány na evropské, celostátní, regionální a místní úrovni a také široká 

veřejnost měly o této problematice povědomí; konstatuje, že je nezbytné ve všech 

institucích a orgánech, které jsou zapojeny do provádění fondů, vytvořit kulturu 

napomáhající boji proti podvodům, a vyzývá členské státy, aby podporovaly výměnu 

osvědčených postupů;  

7. připomíná, že nařízení o společných ustanoveních ukládá řídícím orgánům povinnost 

zavést účinná a přiměřená opatření proti podvodům, jež by měla být vymezena ve 

vnitrostátních strategiích pro boj proti podvodům; vyzývá Komisi, aby posílila preventivní 

opatření; v této souvislosti vítá zavedení systému pro včasné odhalení rizik, a žádá, aby 

byla zvýšena technická a administrativní kapacita řídících orgánů za účelem zajištění 

spolehlivějšího kontrolního systému, který by byl schopen snížit riziko podvodů a zvýšit 

schopnost tyto podvody a nesrovnalosti odhalovat, a to i v méně rozvinutých regionech, 

aniž by vznikla nepřiměřená finanční a administrativní zátěž; zdůrazňuje, že prevence by 

měla zahrnovat soustavné vzdělávání a podporu pracovníků odpovědných za správu a 

kontrolu finančních prostředků v rámci příslušných orgánů, stejně jako i výměnu 

informací a osvědčených postupů; poukazuje na klíčovou úlohu místních a regionálních 

orgánů a partnerů v boji proti podvodům, zajištění transparentnosti a předcházení střetům 

zájmů; 

8. naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby plně využily příležitostí, jež v oblasti 

zadávání veřejných zakázek skýtají informační technologie (IT), včetně elektronického 

zadávání zakázek, výměny osvědčených postupů a nástrojů pro preventivní hodnocení 

rizik; oceňuje internetový nástroj varování před podvody ARACHNE vyvinutý Komisí, 

jenž má na základě souboru ukazatelů rizik určit nejrizikovější projekty, a vyzývá členské 

státy, aby jej využívaly; 

9. oceňuje rozhodnutí Komise provést v roce 2018 hodnocení v polovině období s cílem 

zjistit, zda nový předpisový rámec politiky soudržnosti nadále zabraňuje nesrovnalostem 

včetně podvodů a snižuje riziko jejich výskytu, a očekává, že obdrží podrobné informace 

o dopadu nových pravidel na systémy kontroly a správy z hlediska rizika výskytu 

nesrovnalostí a podvodů a z hlediska obecného provádění této politiky; vyzývá Radu, aby 

schválila návrh směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím finanční zájmy Unie; 

10. vyzývá Radu, aby podpořila zřízení nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce 

(EPPO) za předpokladu, že vztah mezi EPPO a ostatními stávajícími institucemi EU bude 

podrobněji definován a jasně vymezen, aby nedocházelo k neefektivnímu překrývání 

kompetencí – s ohledem na potřebu, aby přístup k boji proti podvodům přesahoval hranice 

jednotlivých států; 
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11. podotýká, že existuje rozpor mezi informacemi o podvodech shromažďovanými 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) z veřejných a soukromých zdrojů v 

členských státech (zpráva úřadu OLAF za rok 2014) a velmi nerovnoměrným zpětným 

vymáháním částek, které bylo členským státům doporučeno úřadem OLAF; vyzývá 

Komisi, aby podporovala iniciativy zaměřené na zvýšení míry zpětně získaných částek v 

případě podvodů. 
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