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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že Evropský účetní dvůr po mnoho let upozorňuje na to, že platby v oblasti 
soudržnosti jsou ovlivněny mírou chybovosti vyšší než 5 %, i když poznamenává, že to 
podle výroční zprávy EÚD znamená snížení z 11 % při posledním udělení absolutoria, 
a že dohledové a kontrolní systémy jsou účinné pouze částečně; vyzývá navíc k objasnění 
metodiky výpočtu chyb, poněvadž nesrovnalosti mezi údaji poskytovanými Evropským 
účetním dvorem a Komisí vedou ke zmatku a k nedůvěře v oficiální údaje;

2. je proto toho názoru, že dohledové a kontrolní systémy by měly být upraveny tak, aby 
byly v období po roce 2013 účinnější, přičemž by se mělo usilovat o to, aby nedošlo ke 
zvýšení administrativní zátěže;

3. vyzývá ke snížení administrativních omezení týkajících se finančního řízení a kontroly; 
vítá diskuse o postupném uzavírání programů a pravidlo n+2 a vyzývá k flexibilnímu 
přístupu s cílem umožnit členským státům správně využívat fondy, předcházet 
kontraproduktivnímu jednání členských států a zaměřit kontroly více na rizika, a zvýšit 
tak jejich účinnost;

4. konstatuje, že vysoké procento chyb v politice soudržnosti se vyskytuje v důsledku 
složitých pravidel a postupů; vyzývá Komisi, aby tato pravidla a postupy zjednodušila, 
což povede k účinnějšímu systému; navíc poznamenává, že by se měla věnovat větší 
pozornost preventivním kontrolním opatřením a mělo by se jasně rozlišovat mezi 
chybami, nesrovnalostmi a podvody; podotýká však, že konečné údaje mohou být 
stanoveny pouze pro období, která lze považovat za ukončená, a že pro tyto účely je 
jediným obdobím, jež bylo doposud ukončeno, období 1994–1999;

5. domnívá se, že společná pravidla pro řízení, způsobilost pro čerpání, provádění auditů 
a podávání zpráv v případě projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu a z Fondu soudržnosti a v případě projektů, které 
podporují zvýšení hospodářské rozmanitosti venkovských a rybářských oblastí v rámci 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu, by 
hrála klíčovou úlohu při zjednodušení řízení fondů, čímž by se snížilo riziko chyb, 
menším subjektům by byla umožněna účast v programech politiky soudržnosti a také by 
se usnadnilo čerpání dostupných prostředků;

6. bere na vědomí, že Komise má v úmyslu požadovat od orgánů členských států, aby 
předložily prohlášení o hospodaření a zprávu nezávislého auditora o hospodaření; vítá 
tento krok, ale připomíná, že prohlášení podepsané na ministerské úrovni je střednědobým 
cílem v boji proti stávajícímu nedostatečnému vymáhání odpovědnosti; trvá na tom, že 
Komise a jednotlivé členské státy musí vybudovat účinná partnerství s cílem zajistit, aby 
obě strany dostály své odpovědnosti za jim svěřené prostředky; poznamenává, že Komise 
má k dispozici omezené nástroje a musí se nutně spolehnout na zdroje členských států; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na vytvoření účinných kontrolních 
struktur, které doplňkovým způsobem využijí zdrojů obou zmíněných stran s cílem 
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maximalizovat ochranná opatření s minimální byrokratickou zátěží;

7. vyrozuměl, že orgány členských států by měly projít vnitrostátním schvalovacím 
postupem; zdůrazňuje však povinnost Komise podle článku 317 SFEU provádět rozpočet 
na vlastní odpovědnost;

8. vyzývá proto Komisi, aby se ujala své kontrolní role tím, že bude provádět uvedený 
schvalovací postup sama, a aby po dobu trvání programu pravidelně sledovala řádné 
fungování orgánů, které schválením prošly;

9. dále žádá, aby byla kontrolní role Komise posílena zavedením systematického přerušení 
a pozastavení plateb, jakmile byl zjištěn prokazatelný závažný nedostatek ve fungování 
schválených orgánů; vyzývá Komisi, aby také vytvořila lépe propracované plány na 
zvýšení míry navracení chybných plateb;

10. domnívá se, že by toto mělo být doplněno souborem sankcí, které v případě nesrovnalostí 
členské státy a koneční příjemci ponesou; dále se domnívá, že uplatnění sankcí by mělo 
být založeno na jasně vymezených pravidlech a předpisech; vyzývá k tomu, aby sankce 
byly v případě nesrovnalostí uvaleny předně na konečné příjemce samotné, aby se 
zajistilo, že viníci odpovídajícím způsobem ponesou odpovědnost za své chyby; je toho 
názoru, že vůči členským státům by se měly uplatnit pouze v případech, kdy jsou členské 
státy zodpovědné za chyby řízení či systémová selhání, a ne jako rychlé a jednoduché 
řešení, které by konečné příjemce zprostilo odpovědnosti;

11. konstatuje, že přibližně 43 % vyčíslitelných chyb v nákladech na politiku soudržnosti 
vznikne v oblasti zadávání zakázek; vyzývá Komisi, aby za účelem snížení míry 
chybovosti vypracovala pro postup zadávání zakázek jasná a průhledná pravidla.
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