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NÁVRHY

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

1. opakovaně poukazuje na to, že koncepce sdíleného řízení nefunguje; je přesvědčen, že 
vzhledem k víceletému charakteru výdajů a příjmů a vzhledem k malému počtu vzorků 
přezkoumaných při kontrole věrohodnosti  bude téměř nemožné získat kladné prohlášení o 
věrohodnosti týkající se strukturálních fondů; je přesvědčen, že by Účetní dvůr měl v 
souvislosti s výdaji ze strukturálních fondů jednoznačněji rozlišovat, kde došlo k chybě;

2. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy nedostatečně kontrolují a spravují peníze 
daňových poplatníků, za něž nesou odpovědnost, a upozorňuje na pokrytectví některých 
členských států, které obviňují Komisi z toho, že nedostatečně kontroluje finanční 
prostředky, za něž ale nesou odpovědnost tyto členské státy;

3. zdůrazňuje, že Parlamentu dochází trpělivost s členskými státy a že neodsouhlasí příští 
finanční výhled ani obecná nařízení týkající se strukturálních fondů dokud:

a) členské státy nebudou souhlasit s předložením ročního prohlášení o legalitě a 
řádnosti aktivit strukturálních fondů a vynaložených nákladů, které bude možno 
kontrolovat,

b) členské státy nezavedou auditní systémy kontroly splňující celoevropské standardy, 
které byly ověřeny ex-ante,

c) členské státy nebudou souhlasit s minimální náhradou ve prospěch Komise ve výši 
50% v případě jakýchkoli nesprávných plateb;

4. poukazuje na to, že Účetní dvůr v rámci vnitřních kontrolních mechanizmů Komise 
neshledal vinu a zaznamenal zlepšení; vyjadřuje politování nad skutečností, že kvůli 
nedostatku zdrojů byl předmětem namátkové kontroly pouze omezený počet systémů 
členských států; 

5. žádá Komisi, aby Parlamentu poskytla informace o zemích, které urychleně neprovedly 
dohodnutá zlepšení svých kontrolních systémů a i nadále nepředkládají úplná prohlášení 
požadovaná podle článku 8;

6. nabádá Komisi, aby pozastavila průběžné platby ve prospěch členských států v případě 
vážných nesrovnalostí nebo pokud budou odhaleny vážné nedostatky v kontrolních 
systémech hospodaření členských států.


