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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 více než polovinu výdajů EU v roce 2019 lze považovat za vysoce 
rizikové, včetně úhradových plateb na investice v oblasti soudržnosti a rozvoje 
venkova; konstatuje, že zvýšení odhadované míry významných (materiálních) chyb ze 
4,5 % v roce 2018 na 4,9 % v roce 2019 může vést k tomu, že auditoři se k výdajům EU 
vyjádří negativně;

2. uznává, že vysoce rizikové výdaje často podléhají složitým pravidlům a podmínkám 
způsobilosti a že tato pravidla a podmínky jsou často doplněny dalšími požadavky 
uloženými vnitrostátními orgány, přičemž to vede ke zvýšenému riziku chyb, což 
zdůrazňuje rozdíl mezi chybou a podvody;

3. konstatuje snížení odhadované míry chyb u výdajů na „Hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost“ z 5 % v roce 2018 na 4,4 % v roce 2019; vítá meziroční zlepšení, je 
však zklamán tím, že se nepodařilo snížit míru chyb na 3% míru zaznamenanou v roce 
2017;

4. konstatuje, že hlavními příčinami této míry chyb jsou nezpůsobilost projektu, porušení 
pravidel vnitřního trhu a nezpůsobilé výdaje; připomíná, že tyto oblasti s sebou nesou 
vysoké přirozené riziko chyb a že kontroly prováděné řídícími orgány nejsou vždy 
účinné;

5. vítá úsilí o zjednodušení požadavků na projektové manažery a řídící orgány v členských 
státech v programovém období 2021–2027 podle nařízení o společných ustanoveních;

6. zdůrazňuje, že politika soudržnosti již prokázala svou přidanou hodnotu a bude v 
důsledku krize COVID-19 ještě potřebnější; zdůrazňuje, že odstranění základních příčin 
nesrovnalostí prostřednictvím zefektivnění a posílení administrativních kapacit by 
pomohlo příjemcům a orgánům soustředit se na výsledky a přispělo by ke snížení míry 
chyb;

7. se znepokojením konstatuje, že na konci šestého roku provádění je míra čerpání 
prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS) 
o 6,6 % nižší než ve stejné fázi předchozího programového období; a upozorňuje na 
riziko, že vzhledem ke konci období způsobilosti a vzhledem k okolnostem krize 
COVID-19 mohou členské státy upřednostnit výdaje nad výkonností a správností.


