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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 Fond soudržnosti se řídí zvláště složitými pravidly a čerpání prostředků 
z něj je odlišné od ostatních oblastí výdajů EU, což jej činí náchylnějším ke vzniku chyb; 
upozorňuje na skutečnost, že míra chyb při čerpání prostředků z Fondu soudržnosti je        
i nadále nejvyšší ze všech plateb, které EU provádí, neboť v roce 2009 přesáhla hranici      
5 %; je si vědom snížení míry chybovosti v porovnání s rokem 2008;

2. konstatuje, že porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek je jedním z nejčastějších 
důvodů nesrovnalostí, což je částečně zapříčiněno jejich složitostí; doporučuje, aby byla 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek zjednodušena a zestručněna s cílem snížit 
celkový výskyt chyb;

3. je znepokojen tím, že generální ředitelství pro regionální politiku (GŘ REGIO) uvádí ve 
svém prohlášení o věrohodnosti připojeném k výroční zprávě o činnosti za rok 2009, že    
u 38 z 79 programů nemá GŘ REGIO přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, pokud jde o úhrady deklarovaných výdajů v roce 2009; žádá, aby 
byly poskytnuty další podrobnosti o chybějících informacích ve věci náhrad vyplacených 
v roce 2009; poznamenává, že členské státy jsou povinny poskytovat ve svých výročních 
zprávách o činnosti dostatečně přesné informace, a žádá Komisi, aby navrhla systém 
sankcí, jež budou uplatněny v případě, že poskytnuté informace Komisi neumožní zajistit 
legalitu a správnost; 

4. vítá stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2010 nazvané „Zlepšování finančního 
řízení rozpočtu Evropské unie: rizika a výzvy“ a upozorňuje na pouze částečnou účinnost 
systémů dohledu a kontroly v řadě vysoce rizikových oblastí ve vztahu k plánu evropské 
hospodářské obnovy, zejména v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova;

5. v souvislosti s revizí finančního nařízení zdůrazňuje potřebu harmonizace pravidel a 
systémů správy a řízení u programů Fondu soudržnosti v rámci sdíleného řízení; 
poznamenává, že jakémukoli problému řízení mezi finančním nařízením a právní úpravou 
Fondu soudržnosti lze předejít lepším sladěním pravidel způsobilosti v různých politikách;

6. konstatuje, že systémům kontroly a auditu u programů INTERREG částečně schází 
jednotný přístup, který by uznávaly orgány auditu ve všech státech, jež se programů 
účastní; vyzývá k tomu, aby orgány členských států, jež jsou zapojeny do provádění 
auditu a kontroly u přeshraničních programů, vzájemně uznaly společný soubor pravidel 
a standardů.


