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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. konstatuje, že v oblasti regionální politiky bylo plnění rozpočtu dobré, bylo vyplaceno 
30 557 000 000 EUR a valná většina plateb v roce 2010 souvisela především a poprvé s 
plněním programů na období 2007–2013 (částka průběžných plateb činila 25 550 000 000 
EUR oproti 9 420 000 000 EUR v roce 2009);

2. vyjadřuje lítost nad tím, že regionální politika byla součástí skupiny náchylné k výskytu 
chyb, která byla mezi oblastmi politiky, do kterých plynou výdaje Unie, tou nenáchylnější 
k chybám: Účetní dvůr zjistil chyby v 49 % z 243 kontrolovaných plateb; zdůrazňuje, že 
tato chybovost znamená pokles oproti mírám chybovosti zjištěným u programovacího 
období 2000–2006 a že pouze část těchto chyb bude mít finanční důsledky;

3. poznamenává, že velký podíl na odhadované chybovosti má nedodržování pravidel 
zadávání veřejných zakázek a nedodržování pravidel způsobilosti (31 %, resp. 43 %); v 
této souvislosti upozorňuje na doporučení Účetního dvora, aby bylo zjištěno, v jakých 
oblastech je možné ještě další zjednodušení;

4. lituje nedostatků v provádění nástrojů finančního inženýrství, zejména v souvislosti s 
nedodržováním požadavků právních předpisů upravujících poskytování příspěvku z 
operačních programů fondům, které tyto nástroje provádějí, a nedostatečné plnění 
platných požadavků na podávání zpráv a ověřování;

5. konstatuje, že u značného počtu operací obsahujících chyby měly orgány členských států 
k dispozici dostatečné informace k tomu, aby před certifikací výdajů Komisí zjistily a 
opravily alespoň některé chyby.


