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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. se znepokojením bere na vědomí, že Účetní dvůr kritizuje uplatňování sdíleného řízení 
vzhledem k tomu, že se nepodařilo napravit nedostatky v kontrolních systémech 
některých členských států, které byly nedostatečné již od samého počátku; 

2. opětovně lituje neschopnost některých členských států zajistit adekvátní kontrolu peněz 
daňových poplatníků, za něž jsou odpovědné, a podporuje Komisi v jejím úsilí 
poskytovat pomoc při školení zaměstnanců řídících a platebních orgánů v členských 
státech, pokud jde o řádné provádění pravidel v souladu s normami Společenství; 

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě oceňuje kvalitně provedený audit Komise 
ve více než 70 % případů, jejichž výsledkem bylo většinou zjištění nesrovnalostí, které 
vyžadují nápravu; dále bere na vědomí, že dříve než budou přijata opatření, musí 
o nesrovnalostech, ať už se jedná o formální či finanční nesrovnalosti nebo o podvod, 
existovat spolehlivé důkazy;

4. bere na vědomí, že je třeba zrevidovat rozpočtový postup za rok 2006 na základě pravidel 
platných v programovém období 1999–2006 a že nová pravidla platná pro období 2007–
2013 jsou přísnější a měla by přinést lepší výsledky;

5. schvaluje postoj Komise, ve kterém uvádí, že na veškeré zjištěné nesrovnalosti jsou 
uplatňována opravná opatření, včetně pozastavení plateb a zpětné získání 
neodůvodněných či nesprávně uskutečněných plateb; v této souvislosti bere na vědomí, 
že tato opravná opatření jsou prováděna v kontextu víceletých programů a že by tedy 
neměla být posuzována pouze na základě situace v jakémkoliv daném okamžiku; 
domnívá se tedy, že 12 %, které uvádí Účetní dvůr jako údaj představující neoprávněně 
vyplacené částky v roce 2006, představuje přílišné zjednodušení a vede k mylným a 
zavádějícím interpretacím;

6. s důvěrou bere na vědomí postoj, který zaujala Komise, že žádné z neoprávněně 
vyplacených prostředků nejsou ztraceny a že velká část těchto prostředků bude získána 
zpět; žádá Komisi, aby poté, co bude ukončen poslední projekt spadající do rozpočtového 
procesu pro rok 2006, informovala Parlament o celkové výši znovu nabytých částek a 
o případných ztrátách a jejich důvodech;

7. se znepokojením bere na vědomí snížení míry plateb v některých starých členských 
státech EU, což značí významný nárůst neproplacených závazků;

8. se znepokojením bere na vědomí, že přetrvávající nedostatky v systémech kontroly a 
řízení v určitých členských státech EU-15 vyvolávají pochybnosti, zda je využívání 
evropských fondů legální a správné, jak upozorňuje Komise a Evropský účetní dvůr;
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Prohlášení o řízení na vnitrostátní úrovni

9. připomíná, že v souladu s článkem 274 Smlouvy o ES musí všechny členské státy bez 
výjimky přijmout plnou odpovědnost za řízení a zavést odpovídající opatření, která sníží 
riziko výskytu chyb v uskutečňovaných transakcích; trvá na tom, že, jak již vyjádřil 
Parlament ve svých usneseních o udělení absolutoria za rok 2003, 2004 a 2005, je 
nezbytné přijmout na odpovídající politické úrovni prohlášení o řízení na vnitrostátní 
úrovni, které se vztahuje na veškeré finanční prostředky Společenství v rámci sdíleného 
řízení a které bude skutečnou zárukou správného fungování národních systémů řízení a 
kontroly.
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