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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, jak je uvedeno ve výroční zprávě Účetního dvora za rozpočtový rok 
2018, odhadovaná míra chyb ve výdajích na „Hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost“ se zvýšila ze 3 % v roce 2017 na 5 % v roce 2018; lituje toho, že i když je 
třeba zdůraznit, že chyby při plnění rozpočtu ještě automaticky neznamenají podvodné 
jednání, pozitivní trend z posledních let se obrátil; 

2. bere na vědomí, že zdroj zjištěných chyb je většinou důsledkem proplácení 
nezpůsobilých nákladů, porušování pravidel vnitřního trhu a neexistence podpůrné 
dokumentace, aly vyplývá také z celkově nízké míry úhrad a plateb v předchozím roce 
a také z toho, že součástí předmětu auditu bylo méně finančních nástrojů;

3. upozorňuje na to, že s vysoce rizikovými výdaji jsou často spojena složitá pravidla 
a podmínky způsobilosti, které vedou k chybám, a že řadu těchto chyb ještě zhoršuje 
další vrstva požadavků, kterou přidávají vnitrostátní orgány; připomíná, že jednodušší 
vnitrostátní pravidla způsobilosti by mohla pomoci omezit tento zdroj chyb a vést 
k menší administrativní zátěži pro příjemce;

4. zdůrazňuje, že čerpání evropských strukturálních a investičních fondů (tzv. ESI fondů) 
bylo i nadále pomalejší, než se plánovalo – koncem roku 2018 činilo pouhých 27,3 %; 
konstatuje, že tato hodnota je dokonce nižší než míra čerpání v roce 2011, tj. 
v odpovídajícím roce předchozího víceletého finančního rámce; 

5. připomíná, že důvody této nízké míry čerpání spočívají nejen v metodice rušení závazků 
(tzv. „pravidle n+3“), ale také v tom, že byl přijat legislativní rámec umožňující 
provádění politiky soudržnosti; žádá proto Komisi a Radu, aby zajistily, že v příštím 
programovém období 2021–2027 budou učiněna patřičná opatření, aby se již 
neopakovala situace opožděného čerpání ESI fondů a její dominový efekt.


