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NÁVRHY

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

1. konstatuje, že podle výroční zprávy Účetního dvora za rozpočtový rok 2018 se 
odhadovaná míra chyb ve výdajích na „Hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ 
zvýšila ze 3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; s politováním konstatuje, že ačkoli 
částka, která byla v této oblasti předmětem kontroly v roce 2018 (23,8 miliardy EUR), 
byla podstatně vyšší než v roce 2017 (8,0 miliard EUR), pozitivní trend posledních let 
se zvrátil; varuje před vyšším rizikem chybovosti na konci stávajícího víceletého 
finančního rámce (VFR) kvůli tlaku na rychlé využití finančních prostředků Unie, 
dokud je ještě možné je čerpat;

2. zdůrazňuje, že nesrovnalosti při plnění rozpočtu Evropské unie ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, a že dříve, než budou na příjemce použity finanční 
opravy, je zapotřebí provést podrobnou analýzu výsledků auditu; vyzývá Komisi, aby 
prováděla svou strategii pro boj proti podvodům a aby  nadále podporovala členské 
státy a pomáhala jim s uplatňováním opatření na potírání podvodů, včetně provádění 
analýz nesrovnalostí ohlášených členskými státy v rámci evropských strukturálních 
a investičních fondů;

3. všímá si, že tyto nesrovnalosti u grantů i méně podrobně auditovaných finančních 
nástrojů většinou vznikají v důsledku proplácení nezpůsobilých projektů, příjemců, 
činností a nákladů (44 %), porušování pravidel vnitřního trhu a pravidel státní podpory 
(40 %) a chybějící podpůrné dokumentace (11 %), ale že vyplývají také z celkově nízké 
míry úhrad a plateb v předchozím roce a i z toho, že do auditu bylo zahrnuto méně 
finančních nástrojů; zdůrazňuje, že příspěvek k míře chyb odhadované Účetním dvorem 
se v případě vysoce rizikových výdajů v souvislosti s veřejnými zakázkami, pravidly 
státní pomoci a udílením grantů v roce 2018 zvýšila;  upozorňuje na to, že podle 
výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018 je vracení DPH náchylné k chybám 
a nevede vždy k optimálnímu využití prostředků EU, jehož lze dosáhnout dalším 
zjednodušením pravidel; konstatuje, že některé členské země neplní povinnost vyplácet 
příjemcům plný veřejný příspěvek nejpozději do 90 dnů od podání žádosti o platbu;

4. upozorňuje na to, že s vysoce rizikovými výdaji jsou často spojena složitá pravidla 
a podmínky způsobilosti; lituje toho, že některé členské státy a regiony mají potíže 
s využíváním finančních prostředků; souhlasí s Účetním dvorem, že jednodušší 
vnitrostátní pravidla způsobilosti by mohla pomoci omezit tento zdroj chyb a zmírnit 
administrativní zátěž příjemců; připomíná, že zajištění vysoké transparentnosti spolu se 
zjednodušením pravidel může velkou měrou přispět k účinnějšímu využívání finančních 
prostředků; žádá, aby byly místní a regionální orgány efektivněji zapojeny do vytváření 
zvláštních vnitrostátních pravidel pro využívání Fondu soudržnosti; vyzývá Účetní dvůr 
a vnitrostátní orgány auditu, aby navrhly doporučení ke zjednodušení pravidel 
a provedly audity zjednodušení;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu vnitrostátních orgánů auditu a Účetního dvora při 
monitorování toho, jak jsou využívány evropské strukturální a investiční fondy (tzv. ESI 
fondy); vyzývá ke zlepšení metod provádění auditu, jež byly zavedeny na vnitrostátní 
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úrovni; vyzývá Komisi, aby omezila odlišný výklad platných vnitrostátních nebo 
unijních pravidel v případě nesouhlasu s hodnoceními ve výroční zprávě Účetního 
dvora, pokud jde o povahu zjištěných chyb, aby se v budoucnu takové situaci předešlo 
a aby se zabránilo odlišnému výkladu platných pravidel;

6. zdůrazňuje, že čerpání prostředků z ESI fondů bylo i nadále nižší, než se plánovalo – 
koncem roku 2018 činilo pouhých 27,3 %, což je dokonce méně než míra čerpání na 
konci roku 2011 (33,4 %), tj. v odpovídajícím roce předchozího VFR; varuje, že tato 
situace by mohla vést k unáhleným výdajům na konci programového období, což může 
ohrozit dosažení cílů soudržnosti;

7. žádá Komisi, aby předložila podrobnou analýzu důvodů nízké míry čerpání finančních 
prostředků v některých regionech a posoudila konkrétní způsoby, jak tyto strukturální 
problémy, které jsou příčinou těchto nerovnováh, napravit a aby posílila technickou 
pomoc na místě; zdůrazňuje, že flexibilita a jednodušší pravidla mohou zvýšit účinnost 
a účelnost fondů ESI;

8. připomíná, že důvody této nízké míry čerpání spočívají nejen v metodice rušení závazků 
(tzv. „pravidlo n+3“), ale také v tom, že legislativní rámec umožňující provádění 
politiky soudržnosti byl přijat pozdě; zdůrazňuje, že je důležité, aby orgány rychle 
dosáhly politické dohody o příštím VFR na období 2021–2027 a právních předpisech 
pro politiku soudržnosti, aby se již neopakovala situace opožděného čerpání ESI fondů 
ani aby nedocházelo k hromadění budoucích žádostí o platby; žádá Komisi a Radu, aby 
v první polovině roku 2020 vypracovaly akční plán pro rychlejší provádění ESI fondů 
ve stávajícím programovém období, který bude obsahovat jasné pobídky k účinnému 
čerpání dostupných prostředků, čímž posílí strategické cíle Unie, zejména 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a boj proti změně klimatu v souladu s cíli 
Pařížské dohody;

9. znovu poukazuje na důležitost spolehlivých systémů měření výkonnosti, které jsou 
založené na vysoce kvalitních údajích, pro posílení rozhodovacího procesu, a žádá 
Komisi, aby dále rozvíjela a slaďovala metodiky auditů s cílem harmonizovat různé 
systémy orgánů členských států pro měření výkonnosti; žádá o uplatňování širšího 
souboru ukazatelů, které dokážou zachytit zásadu partnerství, na níž se zakládají výdaje 
politiky soudržnosti, i její relevantní horizontální rozměry, jako je finanční výkonnost, 
rovnost pohlaví, nediskriminace a udržitelný rozvoj, aniž by to však vytvářelo 
dodatečnou administrativní zátěž; zdůrazňuje, že shromažďování údajů by mělo být 
urychleně přizpůsobeno veškerým změnám správních systémů (např. klasifikace 
NUTS);

10. domnívá se, že Unie stále ve stále větší míře využívala finanční nástroje a rozpočtové 
záruky poskytované skupině Evropské investiční banky (EIB), což pomohlo přilákat 
dodatečné financování k pokrytí investičních mezer na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni; znovu proto potvrzuje svou podporu auditů výkonnosti, které Účetní dvůr 
provádí v případě finančních nástrojů a EIB;
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