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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. vyslovuje politování nad tím, že z 95 projektů, u nichž byl v současném období 
financování proveden audit, byly u 60 zjištěny věcné chyby ve vykázaných výdajích na 
projekt, což znamená, že se množství nesrovnalostí oproti předchozímu roku zvýšilo;  
domnívá se, že by předmětem auditu měl být větší počet projektů, aby takto získané 
závěry umožnily formulovat jasná doporučení, jak zlepšit finanční řízení;  

2. poznamenává, že k nedostatkům na straně členských států zčásti přispívá složitost 
právního rámce, a Parlament by proto měl doporučit Komisi, aby pokračovala ve 
zjednodušování tohoto rámce;  

3. chápe, že postupy ukončení projektů včetně auditů ex post mohou trvat velmi dlouho; 
vybízí Komisi k přezkoumání a zjednodušení jejích postupů, aby bylo možné provést 
ukončení projektů za období 2000–2006 bez přílišného zpoždění, aby však přitom byly 
zajištěny ty nejvyšší standardy finančního řízení; 

4. znovu zdůrazňuje, že členské státy by měly zajistit, aby jejich mechanismy finanční 
kontroly byly na odpovídající úrovni; 

5. zdůrazňuje přímou odpovědnost členských států za zpětné získání finančního prostředků, 
při jejichž vyplacení došlo k nějaké nesrovnalosti;  opakovaně vybízí Komisi, aby 
pozastavila průběžné platby členským státům v případě závažných nesrovnalostí, a 
souhlasí, že je nutno odpovídajícím způsobem reagovat na nedostatečnost systémů 
kontroly řízení v jednom z členských států; 

6. lituje toho, že neexistuje jasný a transparentní soubor požadavků Společenství na řízení 
kontrolních systémů; domnívá se, že klíčový pojem „přijatelné míry rizika“ by měl být 
přesněji definován, aby z něj vyplynula jasná vodítka, která splní oprávněná očekávání 
členských států, regionálních orgánů a smluvních dodavatelů. 


