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NÁVRHY

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

1. konstatuje, že průběžné platby za období 2007–2013, které byly provedeny v roce 2008, 
představují pouze 32 % výdajů a že připomínky Účetního dvora se vztahují zejména na 
výdaje během programového období 2000–2006, které představují 68 % výdajů z Fondu 
soudržnosti v roce 2008; konstatuje tedy, že dopady posílení právního rámce na období 
2007–2013 a zjednodušení opatření přijatých v letech 2008 a 2009 zatím nemohou být 
viditelné;

2. s napětím očekává zveřejnění sdělení Komise o dopadu akčního plánu, jež je plánováno 
na únor 2010 a které by mělo zahrnovat také výsledky prvního auditu namátkově 
vybraných projektů prováděných v rámci programového programovacího období 2007–
2013, jenž provedla Komise;

3. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že podíl projektů obsahujících chyby
v reprezentativním statickém vzorku činil 43 % a že u velkého počtu projektů došlo
k proplácení nadměrných nákladů; domnívá se však, že toto zjištění je zmírněno tvrzením, 
že Komise si byla vědoma existence nedostatků v pěti z celkem šesti dotčených programů
a přijala nápravná opatření; bere na vědomí další tvrzení Komise, které potvrzuje zjištění 
Účetního dvora uvedené v bodu 6.20 jeho výroční zprávy, že v případě 58 % chyb se 
jedná o chyby v dodržování předpisů, které by neměly mít dopad na proplacení nákladů;

4. konstatuje, že porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek je nejčastějším důvod 
vzniklých nesrovnalostí; vyzývá Komisi, aby prověřila původ nedodržování pravidel 
Společenství pro zadávání veřejných zakázek;

5. upozorňuje na specifickou povahu výdajů v rámci politiky soudržnosti, která vyplývá
z víceletého systému řízení, a zdůrazňuje, že finanční opravy se provádí až v následujících 
letech a také při uzavírání programového období, což Komisi v úhrnu umožňuje zjistit
a napravit velké množství nesrovnalostí;

6. vítá viditelné zlepšení úrovně provedených finančních oprav a formálního pozastavení 
provedených plateb;

7. konstatuje, že u kontrolovaných projektů nebyly Komisi hlášeny žádné případy podvodů
a zdůrazňuje, že míra chybovosti ve zprávě Účetního dvora nepoukazuje nezbytně na 
podvod;

8. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že v programovacím období 2007–2013 jsou 
posílena ustanovení o provádění dohledu a jsou vyjasněny příslušné odpovědnosti Komise
a členských států; v tomto kontextu oceňuje přínos orgánů provádějících audit, které byly 
zřízeny pro každý z programů, a sdílí očekávání Komise, že výroční zpráva o auditu
a stanoviska předložená orgánem provádějícím audit by měly podpořit prohlášení
o věrohodnosti, které předkládají vnitrostátní kontrolní systémy;
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9. domnívá se, že přestože došlo k výraznému zlepšení systémů řízení a kontroly, které byly 
zavedeny v rámci akčního plánu na rok 2008, jenž posílil dozorčí úlohu Komisi nad 
strukturálními opatřeními, je zjištění Komise, že pouze 31 % systémů funguje řádně, 
zatímco 60 % vyžaduje zlepšení, neuspokojivé; vyzývá proto odpovědné členské státy, 
regionální orgány a řídící orgány, aby intenzivně spolupracovaly s Komisí ve snaze 
vylepšit tyto statistické údaje;

10. bere na vědomí, že akční plán, jež vypracovala Komise, jí umožnil přijmout opatření ve 
všech oblastech, které doporučoval Účetní dvůr; vítá opatření Komise na poskytování 
školení a pokynů pro orgány spravující jednotlivé programy zavedená s cílem zlepšit 
fungování sdíleného řízení, jež se uplatňuje při řízení výdajů v rámci politiky soudržnosti; 
dále vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí při poskytování podpory členským státům a aby 
členské státy vybízela k posílení postupů pro získávání neoprávněně vyplacených částek
a podávání zpráv o nesrovnalostech. 


