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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 a připomíná, že společné úsilí členských států a Komise o 

dosažení cíle, který spočívá v posílení regionální soudržnosti, by mělo být vždy spojeno 

s ochranou finančních zájmů EU a členských států, čímž se zajistí, že peníze daňových 

poplatníků budou vynakládány správně a s plnou odpovědností; konstatuje, že boj proti 

podvodným i nepodvodným nesrovnalostem rovněž zlepšuje předpoklady pro využívání 

finančních prostředků EU a jejich účinnou správu i vnímání projektů financovaných EU 

veřejností; zdůrazňuje, že ne všechny nesrovnalosti mají charakter podvodu a že je třeba 

jasně rozlišovat mezi chybou a podvodem; zdůrazňuje, že odhalení drobných chyb by 

nemělo vést k pozastavení programů financování; žádá členské státy, aby odstranily 

problémy spojené s pozdním ohlašováním nesrovnalostí; zdůrazňuje, že boj proti 

podvodům je společnou odpovědností členských států a Komise; 

2. zdůrazňuje, že v boji proti podvodům bylo podniknuto mnoho pozitivních a přínosných 

opatření; v této souvislosti vítá skutečnost, že v nedávné době bylo zřízeno nové 

vyšetřovací oddělení pro evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI) v rámci 

Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a koordinační služba pro boj proti 

podvodům (AFCOS) v každém členském státě; připomíná, že vysoký nárůst (21%) 

nesrovnalostí ve strukturálních fondech a Fondu soudržnosti, které byly v roce 2015 

nahlášeny jako podvodné, může být způsoben tím, že platby za programové období 2007–

2013 jsou téměř dokončeny; konstatuje, že většina nesrovnalostí v rámci politiky 

soudržnosti se týká Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR); zdůrazňuje, že 371 

nesrovnalostí v rámci politiky soudržnosti označených za podvodné a 10 322 

nesrovnalostí označených za nepodvodné, které byly nahlášeny za rok 2015, představují 

porušení pravidel, která byla odhalena a v souvislosti s nimiž byla nebo v nejbližší době 

budou přijata nápravná opatření; 

3. domnívá se, že porovnání údajů uvedených ve výroční zprávě se srovnatelnými údaji o 

vnitrostátních výdajových systémech, včetně údajů o nesrovnalostech a podvodech, by 

mohlo pomoci vyvodit konkrétní závěry o výdajích v rámci politiky soudržnosti i o 

potřebách v oblasti budování kapacit; 

4. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit úsilí o včasné odhalování všech druhů nesrovnalostí; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby postupně zharmonizovaly klasifikaci, zjišťování a hlášení 

nesrovnalostí mezi členskými státy; připomíná, že je nezbytně nutné zlepšit využívání 

dostupných informací v členských státech k odhalování podvodů; vítá však preventivní a 

nápravná opatření, která Komise přijala v zájmu předcházení podvodným a nepodvodným 

nesrovnalostem; vyzývá k užší spolupráci mezi vnitrostátními orgány členských států 

s cílem snížit počet nesrovnalostí a zlepšit prevenci podvodů; 

5. zdůrazňuje potřebu strukturované koordinace mezi řídícími orgány a orgány boje proti 

podvodům a význam koordinace a výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a 

v rámci členských států s cílem co nejvíce zharmonizovat přístup k boji proti podvodům; 

vítá iniciativy členských států zaměřené na přijetí strategie pro boj proti podvodům a 

vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o rozšíření strategie do všech členských států; 
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podtrhuje, že jak je zdůrazněno ve výroční zprávě o činnosti generálního ředitelství pro 

regionální a městskou politiku (REGIO) za rok 2015, důvody pro většinu přerušení a 

pozastavení operačních programů spočívají v nedostatcích v organizaci správních a 

kontrolních orgánů, v prvostupňovém ověřování prováděném řídícími orgány, v auditní 

stopě a v nakládání s nástroji finančního inženýrství; 

6. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že neexistuje evropská definice podvodu a právní 

systémy jsou rozdílné, nemohou být údaje o nesrovnalostech, které byly oznámeny a 

následně označeny za podvod, využity ke statistickým účelům pro klasifikaci rozsahu 

problému podvodů v členských státech; 

7. oceňuje úsilí členských států při odhalování, hodnocení a hlášení nesrovnalostí a při 

provádění účinných a přiměřených opatření v boji proti podvodům; zdůrazňuje, že 

konkrétní opatření v boji proti podvodům napomáhají rozvoji; žádá Komisi, aby k posílení 

technické a administrativní kapacity správních orgánů v zájmu zajištění účinnosti 

kontrolních systémů využívala i technickou pomoc, včetně zavedení jednodušších a 

transparentnějších aplikací schopných snižovat riziko podvodů a zabezpečit náhradu 

veškerých ztrát; doporučuje, aby se zlepšila transparentnost na všech úrovních řízení 

projektů; vybízí Komisi a členské státy, aby pokračovaly tímto směrem tak, že do svých 

kontrolních systémů a postupů postupně začlení systematické využívání nástrojů IT v boji 

proti nesrovnalostem; naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala a přijala zvláštní pokyny, 

které by vnitrostátním orgánům pomohly odhalovat nesrovnalosti; 

8. doporučuje, aby byly dále podporovány a prosazovány decentralizované přístupy 

k provádění programů a opatření politiky soudržnosti, a to s cílem zvýšit angažovanost a 

odpovědnost přímo na místě, v blízkosti občanů, což napomůže předcházet podvodům; 

vybízí Komisi, aby dále posuzovala využívání nástrojů pro analýzu rizik Arachne 

v členských státech s cílem podpořit řídicí kontroly; 

9. vyzývá Komisi, aby posílila svá preventivní opatření; v této souvislosti vítá zavedení 

systému pro včasné odhalení rizik a žádá zejména, aby byla zvýšena technická a 

administrativní kapacita řídících orgánů, aby tak byly zajištěny spolehlivější kontrolní 

systémy, které budou schopny 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; 

10. zdůrazňuje, že prevence by měla zahrnovat soustavnou přípravu a podporu pracovníků 

odpovědných za správu a kontrolu finančních prostředků v rámci příslušných orgánů, 

stejně jako i výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy; poukazuje 

na rozhodující úlohu místních a regionálních orgánů a zúčastněných stran v boji proti 

podvodům; vyzývá Komisi a členské státy, aby dodržovaly ustanovení o předběžných 

podmínkách v rámci politiky soudržnosti, a to zejména v oblasti veřejných zakázek; 

vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí v oblastech, na které poukázala výroční zpráva 

Komise, zejména pokud jde o zadávání veřejných zakázek, finanční trestnou činnost, 

střety zájmů, korupci, whistleblowing a definici podvodu; 

11. zdůrazňuje, že v období 2008–2014 bylo z celkového počtu 816 nesrovnalostí 

nahlášených členskými státy jako podezření z podvodu pouze 87 (10 %) označeno úřadem 

OLAF za skutečný podvod; zdůrazňuje, že nesrovnalosti nepodvodného charakteru jsou 

často způsobeny nedostatečnou znalostí složitých pravidel a požadavků a často souvisejí 
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se složitostí postupů a požadavků; vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o zlepšení 

kontroly kvality informací předkládaných systémem pro řízení nesrovnalostí (IMS), a to 

zejména pokud jde o popis zjištěných nesrovnalostí, dotčené prioritní oblasti a lokalizaci 

projektů a činnosti zatížené podvody a nesrovnalostmi; 

12. doporučuje, aby byla přijata opatření s cílem zlepšit využívání zjednodušených opatření 

v období 2014–2020 i s ohledem na regulační rámec pro ESI fondy po roce 2020, a to 

v zájmu snižování rizika nesrovnalostí v důsledku chyb; zdůrazňuje význam uplatňování 

zásady jednotného auditu; domnívá se, že zjednodušení pravidel a postupů napomůže 

snížit počet nesrovnalostí nepodvodného charakteru; vybízí členské státy a jejich místní a 

regionální orgány, aby v tomto ohledu sdílely osvědčené postupy, a to vždy s přihlédnutím 

k potřebě zajistit náležitou rovnováhu mezi nástroji ostražitosti a zjednodušenými 

postupy; 

13. zdůrazňuje, že v rámci svého posouzení politiky soudržnosti v polovině období, které má 

být provedeno v roce 2018, by měla Komise vzít v úvahu, že je třeba předcházet riziku 

nesrovnalostí, a to i nesrovnalostí podvodného charakteru, a snižovat jej; vyjadřuje 

politování nad tím, že kvůli složitým postupům je financování prostřednictvím fondů EU 

méně atraktivní; žádá Komisi, aby provedla analýzu výhod, které by mělo zavedení 

pobídek pro zvýšení účinnosti výdajů; vyzývá Komisi, aby vytvořila mechanismus 

výměny informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány, aby se umožnilo vzájemné 

srovnávání účetních údajů o transakcích mezi členskými státy s cílem napomoci odhalit 

veškeré přeshraniční podvody v kontextu víceletého finančního rámce (VFR) na období 

2014–2020; 

14. zdůrazňuje, že je třeba zahájit informační a vzdělávací kampaně ve všech úředních 

jazycích EU a přijmout opatření pro zvyšování povědomí s cílem informovat občany o 

účinnosti zavedených opatření v boji proti podvodům, aby se předcházelo nedorozumění, 

pokud jde o míru chyb a počet spáchaných podvodů; doporučuje, aby byla zlepšena 

transparentnost a usnadněn přístup k informacím o nesrovnalostech; zdůrazňuje význam 

účinnější výměny informací mezi členskými státy; 

15. vyjadřuje obavy, pokud jde o úroveň spolupráce všech kontrolních struktur členských 

států; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly iniciativy usilující o posílení 

schopnosti koordinace mezi kontrolními strukturami, a to zejména těmi, které působí 

v první fázi kontroly v přímém vztahu s příjemci; poukazuje na skutečnost, že podvody a 

korupce mají stále více nadnárodní povahu; v této souvislosti zdůrazňuje, že by bylo 

vhodné zřídit nezávislý Úřad evropského veřejného žalobce na ochranu finančních zájmů 

EU, a zároveň učinit opatření, kterými by se zabezpečilo vyjasnění vztahu mezi tímto 

úřadem a stávajícími orgány EU a jasné vymezení jejich příslušných pravomocí, aby se 

zabránilo zbytečnému překrývání; 

16. domnívá se, že je třeba řešit problém špatné komunikace mezi členskými státy a úřadem 

OLAF; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly iniciativy na zlepšení 

komunikace nejen mezi veřejnými strukturami, ale i mezi občanskou společností 

v členských státech a úřadem OLAF; zdůrazňuje, že toto je důležité z hlediska boje 

s korupcí v členských státech; 

17. vyjadřuje své znepokojení nad rozdíly mezi informacemi, které úřad OLAF obdržel 

z veřejných a soukromých zdrojů v členských státech; vyzývá Komisi, aby podporovala 
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iniciativy zaměřené na rozsáhlejší sběr veřejných informací, a vyzývá členské státy, aby 

zvýšily kvalitu poskytovaných údajů. 
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