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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 však, že regionální politika zůstává jednou z oblastí politiky, která je zvláště 
náchylná k chybám, neboť 98 ze 168 plateb uskutečněných z EFRR a z Fondu soudržnosti 
a 70 ze 160 plateb z ESF, jejichž audit za rok 2011 provedl Účetní dvůr, bylo zatíženo 
různými typy chyb; 

2. upozorňuje na víceletý charakter systému řízení politiky soudržnosti a zdůrazňuje, že 
konečné hodnocení nesrovnalostí souvisejících s prováděním této politiky bude možné 
uskutečnit až v závěru programového období; podporuje závazek Komise zaměřit své úsilí 
na nejrizikovější programy a členské státy a očekává konečné výsledky posílených 
kontrolních ustanovení při uzavření programového období 2007–2013;

3. poznamenává, že porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek zůstává spolu 
s nedodržováním pravidel týkajících se nároku na poskytnutí podpory nejčastějším 
důvodem nesrovnalostí; upozorňuje na odlišný přístup Komise a Účetního dvora 
k provádění oprav týkajících se chyb při zadávání veřejných zakázek a vyzývá ke 
standardizaci zmíněné metodiky; bere na vědomí, že Komise se snaží poskytovat školení  
a poradenství s cílem zlepšit přímo na místě znalosti pravidel týkajících se nároku na 
poskytnutí podpory;

4. konstatuje, že Komise předložila všechny programy s roční plánovanou mírou chyb nad   
2 % – a nikoli už nad 5 % – k hloubkové analýze s cílem určit případné výhrady; vítá 
odhad Komise, že ve většině členských států jsou posílené a předpisy splňující systémy 
kontroly stále více účinné a schopné zjistit nesrovnalosti;

5. zaznamenal rostoucí míru pozastavování a přerušování plateb prováděných Komisí; 
konstatuje, že i když Komise zajišťuje systematicky provádění nápravných opatření vždy, 
když jsou zjištěny nedostatky, Účetní dvůr je toho názoru, že neexistuje žádná záruka 
toho, že mechanismy pro finanční opravy budou odpovídajícím způsobem kompenzovat 
zjištěné chyby, ani to, že opětovnému výskytu takových chyb zabrání; 

6. s uspokojením bere na vědomí neustálé snahy Komise o posílení a zároveň zjednodušení 
kontrolních opatření v oblasti politiky soudržnosti; je toho názoru, že navrhovaná opatření 
pro programové období 2014–2020, např. specifické předběžné podmínky, výroční 
prohlášení řídících subjektů, ověřování ročních účetních závěrek, auditní stanoviska nebo 
přísnější pravidla pro náhradu výdajů, které nelze nárokovat, by měla být dalším 
příspěvkem ke snižování míry chyb; podporuje v této souvislosti také stále výraznější 
zaměření na dosažení výsledků a tematickou koncentraci politiky soudržnosti, které by 
měly zajistit u spolufinancovaných operací vysokou přidanou hodnotu.


