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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. poznamenává, že Účetní dvůr došel k závěru, že pokud jde o regionální politiku, poměr 
testovaných operací nezatížených chybami se oproti roku 2011 zvýšil a poměr operací 
zatížených chybami se snížil a nejpravděpodobnější míra chyb v roce 2012 činila 6,8 % 
(oproti 6 % v roce 2011); připomíná, že chyby jsou často administrativního rázu 
a nemusí nezbytně znamenat, že finanční prostředky zmizely, ztratily se nebo byly 
promrhány nebo že byl spáchán podvod;

2. zdůrazňuje, že existuje významný rozdíl mezi druhy chyb a že by se mělo rozlišovat 
mezi velkými chybami, jako je přeplatek/nedoplatek či podvod, a drobnými 
a úřednickými chybami, neboť za programové období 2007–2013 bylo jen 0,42 % chyb 
členskými státy nahlášeno jako důsledek podvodu v rámci programů EFRR, Fondu 
soudržnosti a ESF; 

3. poznamenává, že souhrnné finanční opravy provedené do konce roku 2012 v rámci 
programů EFRR, Fondu soudržnosti a ESF ve stávajícím programovém období činí 
0,2 %;

4. oceňuje rostoucí míru pozastavování a přerušování plateb ze strany Komise, čímž se 
zajišťuje systematické provádění nápravných opatření v případech, kdy jsou zjištěny 
nedostatky;

5. vítá nová pravidla pro programové období 2014–2020, o kterých bylo rozhodnuto 
postupem spolurozhodování, včetně opatření, jako např. určení auditních 
a certifikačních orgánů, akreditace auditních orgánů, auditní kontrola a schválení účetní 
závěrky, finanční opravy a čisté finanční opravy, proporcionální kontrola a předběžné 
podmínky, jejichž cílem je ještě více přispět ke snižování míry chyb; 


