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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že strukturální politiky tvořily v programovém období 2000−2006 druhou 
největší část rozpočtu EU a jsou hlavními politikami EU i v období 2007−2013;

2. připomíná, že Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě týkající se rozpočtového roku 
2006 konstatoval, že přinejmenším 12 % celkové částky vyplacené na projekty 
strukturální politiky nemělo být vyplaceno, že u 44 % úhrad ve vybraném vzorku se 
vyskytovaly chyby a že u významného podílu projektů došlo k porušení pravidel;

3. zdůrazňuje, že ve stejné zprávě Evropský účetní dvůr charakterizoval kontrolní systémy 
v členských státech jako obecně neúčinné či málo účinné;

4. vítá proto úsilí vyvíjené za účelem dosažení cílů strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti ve stávajícím programovém období 2007−2013 v rámci řádné správy a zásad 
partnerství1;

5. vyzývá vnitrostátní účetní dvory, aby hrály významnější roli v rámci kontrolních 
mechanismů, a zajistily tak, že prostředky fondů budou vynakládány patřičným 
způsobem, a také aby přijaly svou odpovědnost a vystupovaly aktivněji;

6. vyzývá k tomu, aby členské státy navrhovatelům projektů, řídícím a platebním orgánům 
a rovněž kontrolním orgánům poskytovaly poradenství a školení tak, aby byli všichni 
zúčastnění náležitě informováni a patřičně prováděli požadavky nařízení Společenství;

7. vítá výroční souhrny členských států jako první krok směrem k prohlášením o vnitrostátní 
správě; vyzývá nicméně Komisi, aby pro oblast strukturálních politik navrhla přijetí 
totožných požadavků, pokynů a prováděcích poznámek jako pro společnou zemědělskou 
politiku;

8. vyjadřuje politování nad skutečností, že prováděcí předpisy pro projekty byly znovu 
přijaty velmi pozdě, a vyzývá odpovědné řídící, platební a kontrolní orgány, aby poskytly 
a uplatňovaly pravidla, jejichž cílem je zjednodušit administrativu (např. širším využitím 
paušálních plateb).

                                               
1 Jak je definováno v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
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