
PA\796952CS.doc PE430.762v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2009/2167(INI)

19. 11. 2009

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o ochraně finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční 
zpráva 2008
(2009/2167(INI))

Navrhovatelka: Erminia Mazzoni



PE430.762v01-00 2/3 PA\796952CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\796952CS.doc 3/3 PE430.762v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. s obavami bere na vědomí, že nesrovnalosti nahlášené Komisi v souvislosti s čerpáním 
prostředků ze strukturálních fondů vzrostly v roce 2008 o 6,7 % ve srovnání s rokem 
2007, což je nejvyšší procentuální hodnota s ohledem na Evropský fond pro regionální 
rozvoj a Evropský sociální fond v předchozích letech; s uspokojením však bere na 
vědomí, že finanční dopad těchto nesrovnalostí klesl o 27 %;

2. považuje celkové nárůst hlášených nesrovnalostí za znamení toho, že členské státy se 
snaží zlepšit své systémy kontroly, a věří, že nová ustanovení nařízení o strukturálních 
fondech pro období 2007–2013 napomohou ke snížení nesrovnalostí v následujících 
letech;

3. bere na vědomí zprávu auditora Účetního dvora o plnění rozpočtu na rok 2008 a vyjadřuje 
politování nad tím, že míra neproplacených nákladů v rámci politiky soudržnosti dosáhla 
11 %; je toho názoru, že k této skutečnosti došlo částečně v důsledku příliš složitých 
administrativních postupů, a zdůrazňuje, že, má-li se zlepšit úspěšnost těchto fondů, je 
bezpodmínečně nutné zjednodušit vnitrostátní právní předpisy a předpisy Společenství 
vztahující se na strukturální fondy, zejména pokud jde o postupy řízení a kontroly;

4. vyjadřuje politování na tím, že téměř v 18 % případů jsou hlášena více než dvouletá 
zpoždění; zdůrazňuje, že je důležité zkrátit dobu mezi zjištěním nesrovnalostí a jejich 
nahlášením, aby se Komisi umožnilo správně a včas vyhodnotit měnící se tendence a 
modely v oblasti nesrovnalostí a podvodů;

5. vítá sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 nazvané „Směrem ke společné dohodě o 
koncepci přijatelného rizika výskytu chyb“ (KOM(2008)0866) a pokrok některých 
členských států, pokud jde o přizpůsobení jejich systémů hlášení nesrovnalostí s ohledem 
na stále častější využívání informačních systémů pro boj proti podvodům (AFIS);

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby se plně ujaly své povinnosti a posílily své úsilí 
s cílem zabránit podvodům, administrativním chybám a nedostatkům, a žádá, aby byla 
jednoznačněji rozlišena pojetí nesrovnalosti a podezření na podvod.


