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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. konstatuje, že v roce 2007 oznámily členské státy 3 832 nesrovnalostí (což je nárůst 
o 19,2 % ve srovnání s rokem 2006), že celková finanční částka, jíž se to v roce 2007 
týkalo, činila přibližně 828 milionů EUR, že podezření na podvod představují v roce 2007 
v procentním vyjádření z celkového počtu oznámených nesrovnalostí kolem 12-15 % a že 
celková přibližná hodnota za Evropský fond regionálního rozvoje vzrostla ve srovnání 
s rokem 2006 o 48 %; ještě jednou upozorňuje, že by členské státy měly zajistit 
přiměřenost svých mechanismů finanční kontroly, a zdůrazňuje význam preventivních 
opatření členských států, jejichž cílem je zvýšit počet zjištění nesrovnalostí dříve, než je 
příjemcům skutečně vyplacena jakákoli částka;

2. konstatuje, že Komise zveřejnila řadu zpráv, které hodnotí pokrok Bulharska a Rumunska 
v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci podle mechanismů spolupráce 
a verifikace, a samostatnou zprávu o správě fondů EU v Bulharsku, a že tyto zprávy 
zdůrazňují nezbytnost trvalého politického odhodlání a provádění přímo na místě, mají-li 
být kritéria stanovená v době přistoupení plně splněna; konstatuje také, že konkrétně 
v případě Bulharska Komise dočasně pozastavila financování z prostředků EU v důsledku 
nesrovnalostí, které byly zjištěny pomocí jejího kontrolního a auditorského systému; 
vyzývá proto tyto členské státy, aby neodkladně přijaly opatření k provedení konkrétních 
navazujících opatření navržených v těchto zprávách;

3. vyslovuje politování nad tím, že v téměř 18 % případů došlo ke zpoždění oznámení o více 
než o dva roky, a zdůrazňuje, jak je důležité oznámit nesrovnalosti nebo podezření na 
podvod okamžitě po zjištění, aby mohla Komise analyzovat správně a v pravý čas měnící 
se trendy a modely týkající se nesrovnalostí a podvodů;

4. naléhavě žádá osm členských států (Estonsko, Francii, Německo, Irsko, Lucembursko, 
Litvu, Španělsko a Švédsko), které ještě nepoužívají elektronické moduly AFIS/ECR pro 
elektronické oznamování, aby tak rychle učinily, a zlepšily tak ještě před koncem roku 
2009 kvalitu svých údajů a včasnost oznamování;

5. zdůrazňuje, že klasifikace nesrovnalosti (uvádějící, zda se jedná o případ podezření na 
podvod či nikoli) je jedním z prvků oznamování členských států, který je potřeba posílit 
vzhledem ke skutečnosti, že čtyři členské státy (Francie, Irsko, Lucembursko a Španělsko) 
ještě nepřipravily žádné označení a tři další členské státy (Dánsko, Německo a Švédsko) 
by mohly klasifikovat pouze omezenou část svých oznámených nesrovnalostí;

6. vyslovuje politování nad tím, že ačkoli podle pravidel, jimiž se řídí čerpání fondů v letech 
2007–2013, mají řídící orgány zveřejnit všechny přímé příjemce politiky soudržnosti EU 
(nařízení Komise (ES) č. 1828/2006), databáze na internetové stránce Komise není 
kompletní; naléhavě proto žádá členské státy a Komisi, aby zcela a včas dodržely tento 
požadavek na transparentnost do června 2009, což je lhůta stanovená v usnesení 
Parlamentu;
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7. schvaluje stanovisko vyjádřené Komisí, že veškeré zjištěné nesrovnalosti by měly mít za 
následek nápravná opatření, včetně dočasného pozastavení plateb a navrácení 
neoprávněně nebo nesprávně provedených plateb, a že Komise bude nejméně dvakrát 
ročně předkládat Parlamentu zprávy o opatřeních zaváděných v této souvislosti;
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