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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 zájmem vítá zprávu o zjištěních Evropského účetního dvora a doporučení zaměřená na 
správné využívání strukturálních fondů;

2. konstatuje, že zpráva Evropského účetního dvora za rok 2007 se i nadále vztahuje 
výhradně na projekty z období let 2000–2006, neboť rok 2007 byl především přípravnou 
fází pro provádění programů 2007–2013; zdůrazňuje proto, že účinek nových právních 
předpisů stanovených na programové období 2007–2013, které jsou jednodušší a přísnější 
než právní předpisy, jež byly platné do roku 2006, zatím není možné odhadnout;

3. zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude i nadále jednou z hlavních politik EU; podtrhuje 
její důležitou úlohu v reakci EU na finanční krizi a její klíčové místo v Plánu evropské 
hospodářské obnovy; vítá proto opatření navržená Komisí, jež jsou zaměřena na snadnější 
a rychlejší provádění programů soudržnosti;

4. konstatuje, že provádění politiky soudržnosti představuje vysoké riziko a zdůrazňuje, že 
tuto skutečnost je třeba při posuzování nedostatků vzít v úvahu; zastává názor, že účinná 
kontrolní opatření musí být nákladově efektivní a přiměřená požadavkům správného 
finančního řízení; zdůrazňuje skutečnost, že je třeba zamezit zbytečným složitostem, aby 
bylo umožněno rychlé provádění programů; 

5. zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit postupy pro využívání strukturálních fondů, a to 
zejména systémy jejich správy a kontroly; konstatuje, že nesrovnalosti, jež vznikly 
u členských států, jsou do určité míry způsobeny složitostí systému; 
vítá zjednodušující opatření, která navrhla Komise ve své revizi nařízení o strukturálních 
fondech na období 2007–2013 jako reakci na současnou finanční krizi;
netrpělivě očekává poslední soubor návrhů Komise týkajících se zjednodušujících 
opatření vztahujících se na strukturální fondy, jenž by měl být k dispozici začátkem roku 
2009;

6. zdůrazňuje význam akčního plánu o posílení dozoru v rámci společného řízení 
strukturálních opatření, který Komise přijala dne 19. února 2008 a který je navržen tak, 
aby snížil počet chyb v žádostech o platby ze strany členských států; je přesvědčen o tom, 
že tento nový akční plán může podstatně zlepšit situaci, přinejmenším tím, že pomůže 
členským státům rozvíjet jejich schopnost zjišťovat oprávněnost projektových výdajů; 
konstatuje, že počáteční výsledky obsažené v první zprávě o pokroku, která se týká 
akčního plánu, ukazují značný pokrok;

7. schvaluje postoj Komise týkající se finančních oprav, ve kterém uvádí, že díky víceletému 
systému oprav budou nesrovnalosti pravděpodobně odhaleny a opraveny; konstatuje, že 
Komise nepřetržitě ověřuje údaje poskytnuté členskými státy, pokud jde o jejich úplnost 
a přesnost, a že ze strany členských států došlo ke skutečnému pokroku při poskytování 
spolehlivého důkazu pro opravy chyb;
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8. bere na vědomí nedostatky zjištěné Evropským účetním dvorem a zmínky o rozdílném 
výkladu Evropského účetního dvora a Komise, pokud jde o částky, které neměly být 
proplaceny (zejména rozdíl ve výkladu týkající se předpisů pro způsobilost výdajů); 
zdůrazňuje, že je zapotřebí další objasnění, a požaduje výklad pravidel týkajících se toho, 
jakým způsobem by mělo být harmonizováno provádění finančních oprav.
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