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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:

připomíná Komisi, že v kontextu současných hrozících rozpočtových omezení představují1.
ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům nejvyšší prioritu, aby bylo zaji
štěno transparentní, odpovědné a efektivní využívání finančních příspěvků jednotlivých 
členských států, které tvoří největší část celkového rozpočtu EU.

připomíná Komisi a všem členským státům, že ochrana finančních zájmů Společenství a boj 2.
proti podvodům zůstane hlavní prioritou a bude předmětem jejich sdílené odpovědnosti bez 
ohledu na výsledek procesu ratifikace ústavy.

připomíná Komisi, že vzhledem k její odpovědnosti za plnění celkového rozpočtu EU, musí3.
být jejím prvořadým úkolem boj proti volnému internímu finančnímu řízení uplatněním p
řísných kontrolních mechanizmů a nejlepších postupů ve svém finančním řízení a při 
vymáhání ztrát nebo neprávem poskytnutých prostředků.

připomíná Komisi, že není třeba prohlubovat harmonizaci trestního práva na úrovni EU 4.
vytvářením nových správních orgánů, ale že je třeba, aby členské státy účinněji využívaly 
své stávající právní a kontrolní předpisy k zajištění zdravého finančního řízení při hospoda
ření s finančními zdroji Evropských společenství nebo zdroji vnitrostátními.

vyzývá Komisi, aby vyvinula větší úsilí na zajištění toho, aby si všechny členské státy EU a 5.
hlavně deset nových členských států a kandidátské země plně uvědomily význam 
následujících klíčových cílů pro ochranu zájmů Evropského společenství a boj proti podvod
ům a věnovaly jejich plnění náležitou pozornost:

- posílená kultura multilaterální výměny informací (Cupertino) s cílem zajistit pravidelnou a 
rychlou výměnu aktuálních informací mezi kontrolními orgány boje proti podvodům 
jednotlivých členských států a rozvoj akční spolupráce mezi členskými státy a příslušnými 
odděleními Komise;

- intenzivnější interinstitucionální přístup k předcházení korupci a podvodům a boj proti 
nim v oblasti strukturální politiky a politiky soudržnosti, a to zvýšenou transparentností a 
častějším prováděním kontrol stávajících kontrolních systémů členských států na místě a 
pravidelným prováděním hodnocení ex-ante a ex-post kontrol finančních zpráv o 
projektech ze strany Evropského účetního dvora;

6. vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby zajistily, že v případech podvodů vůči finan
čním zájmům Evropského společenství a jednotlivých členských států budou uplatňovány 
stejně přísné systémy kontroly a právní postihy, a to hlavně v souvislosti se 
spolufinancovanými projekty v oblasti strukturální politiky a politiky soudržnosti. 

7. vyzývá Radu, aby zajistila fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
nezávislé na poručnictví Komise a úzkou spolupráci s orgány finanční kontroly členských 
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1 Tato zkratka znamená The European Technical & Scientific European Centre. 
2 Rozhodnutí Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o zavedení výměnných, podpůrných a vzdělávacích 
programů na ochranu eura proti padělání (program „Pericles“) (Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s.50).
3 Programu „Hercules“ byl přidělen víceletý rozpočet ve výši 11 775 000 € na dobu tří let, a to od roku 2004 (Ú
ř. věst. L 143, 30.4.2004, s.9).

států s cílem získat jasný přehled o využití finančních prostředků Evropského společenství
na národní úrovni i na úrovni EU.  

8. vyzývá členské státy, aby dále rozvíjely mnohostrannou spolupráci s partnery ze třetích 
zemí, pokud jde o celní informační systém a identifikační soubor informací pro celní vyšet
řování (FIDE) a aby si pravidelně předávaly informace v rámci „informačního systému boje 
proti podvodům“ ("AFIS") s cílem předcházet závažné nadnárodní kriminalitě. 

9. vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Komisí a ETSC1 na technické ochraně
mincí euro před paděláním a aby na regionální úrovni vytvořily v rámci programu „Pericles
“2 střediska vzdělávání a pomoci a zajistily zapojení regionálních orgánů (policie a příslu
šných regionálních a vnitrostátních orgánů) do boje proti znehodnocování a padělání měny. 

10. navrhuje Komisi a Radě, aby vytvořily evropskou cenu, která by byla udělována členským 
státům, veřejným nebo soukromým organizacím nebo jednotlivcům za přijetí nejvhodněj
ších opatření nebo realizaci činností ve prospěch ochrany finančních zájmů Evropského 
společenství a boji proti padělání eura. Tato cena, která by mohla být pojmenována 
„Herkulesova evropská cena“, by byla udělována každý rok a financována prostřednictvím 
programu Společenství Herkules3 určeného na podporu činností v oblasti ochrany finan
čních zájmů Evropského společenství.


