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I. Otázky Rozpočtového výboru 
 

Č. Otázka 

 

1 
1. 

 
„Rozpočtová galaxie“ 

Jakou máte představu o budoucím vývoji rozpočtu Unie vzhledem ke stále častějšímu používání záruk, finančních nástrojů, svěřenských 
fondů a nástrojů? Jak byste zajistil, aby tyto nástroje neohrožovaly dohodnuté politiky a zajišťovaly adicionalitu? Jaká opatření učiníte k 
zajištění jednotnosti a transparentnosti rozpočtu a výsad rozpočtového orgánu? 
 
Současné hospodářské klima se vyznačuje velmi nízkým hospodářským růstem, vysokou úrovní nesplácených úvěrů v bankovním sektoru 
některých členských států a neochotou některých veřejných finančních institucí a soukromých investorů poskytovat úvěry reálné ekonomice, 
zejména malým a středním podnikům, jejichž investice se považují za vysoce rizikové. K tomu dochází navzdory dlouhému období s velmi 
nízkou úrovní úrokových sazeb. V této souvislosti je prostor pro určitou formu veřejné intervence, která podněcuje jak stranu poptávky, tak i 
stranu nabídky investičních projektů. Pevně věřím, že partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou být při podpoře investic velmi 
účinná. Tuto zkušenost jsem získal ve svých funkcích komisaře pro energetiku a komisaře pro digitální ekonomiku.   
 
Považuji finanční nástroje za spíše pozitivní nástroje, které zaplňují mezeru na trhu a doplňují další rozpočtové nástroje. Finanční nástroje 
a záruky poskytují pákový efekt a přinášejí další soukromé a veřejné zdroje, což je v době omezených rozpočtových prostředků přínosné. 
Poskytují rovněž adicionalitu a mohou pomoci financovat projekty, které by jinak v soukromém sektoru financovány být nemohly. Důležité 
je, že použití finančního nástroje EU cílí na skutečné tržní nedostatky a potřeby, nikoli pouze nahrazuje jiné, již dostupné finanční zdroje.  
 
Pro některé oblasti budou pravděpodobně i nadále nejvhodnějším zdrojem financování granty. Nicméně v mnoha dalších oblastech může být 
kombinování nebo využívání finančních nástrojů a záruk velmi účinné. Dobrým způsobem, jak zajistit tuto adicionalitu, je spolupráce se 
skupinou Evropské investiční banky, národními podpůrnými bankami či profesionálními správci fondů.  Velmi dobrým příkladem toho, jak 
může být účinným způsobem využíván rozpočet EU, je Evropský fond pro strategické investice (EFSI): s omezenými rozpočtovými 
prostředky již EFSI  zmobilizoval 164 miliard EUR na investice do hospodářství EU, pro malé a střední podniky a do infrastruktury.  
 
V některých případech se diskutuje ohledně užitečnosti grantů či finančních nástrojů. Nebuďme zde dogmatičtí. Podle mého názoru je 
důležité, abychom všechny své zdroje využívali efektivně a rozpočet EU přinášel pro občany hmatatelné výsledky.  
 
Zajistím, aby byla zaručena jednotnost a transparentnost rozpočtu, jakož i výsady rozpočtového orgánu. Finanční nástroje jsou 
pravděpodobně sofistikovanější než granty a jsou prováděny mimo rozpočet, a to prostřednictvím svěřenských účtů nebo záručních fondů. 
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Všechny jsou však vykazovány v rozvaze Unie na základě auditované účetní závěrky a jako takové podléhají dohledu ze strany Evropského 
účetního dvora a v rámci postupu udělování absolutoria.  
 
Záruky, finanční nástroje, svěřenské fondy a nástroje jsou využívány naprosto transparentně a s plnou odpovědností vůči Evropskému 
parlamentu a Radě. Jsou stanoveny ve znění přijatém legislativním postupem, a tudíž s plnou účastí Evropského parlamentu a Rady; Komise 
a/nebo naši institucionální partneři na mezinárodní úrovni předkládají podrobné zprávy o provádění (v případě finančních nástrojů jsou 
rozpočtovému orgánu poskytovány tři zprávy s podrobnými finančními hodnotami každý rok, a to jako doplněk k návrhu rozpočtu); 
hodnocení v polovině období jsou plánována (a v některých případech probíhají) tak, aby Evropský parlament a Rada získaly informace 
o provádění, jak z hlediska politik, tak i finančních dopadů, a vyjádřily legislativní postoj k dalšímu rozvoji a používání těchto nástrojů. 
 
Jsem pevně odhodlán zajistit usnadnění podávání zpráv o těchto nástrojích a jejich přizpůsobení potřebám svých příjemců, takže bude 
dosaženo informovaného rozhodování o rozpočtu a posílené demokratické kontroly. 
 
Významným krokem tímto směrem je revize finančního nařízení, neboť navrhuje účinnější podávání zpráv o finančních nástrojích a poprvé 
začleňuje rozpočtové záruky a finanční pomoc do rámce finančního nařízení. Těším se na úzkou spolupráci s Rozpočtovým výborem 
a Výborem pro rozpočtovou kontrolu, díky které bychom měli rozptýlit veškeré obavy rozpočtového orgánu, pokud jde o tyto nástroje. 
 
Pokud jde o svěřenské fondy, Komise se v rámci nedávného dohodovacího jednání o rozpočtu na rok 2017 zavázala, že bude pravidelně 
informovat rozpočtový orgán o plánovaném a probíhajícím financování svěřenských fondů, včetně příspěvků členských států, jakož i o 
finančních operacích těchto fondů. Hodlám proto již v roce 2017 předložit spolu s návrhem rozpočtu na rok 2018 pracovní dokument s cílem 
rozptýlit obavy a navrhnout opatření pro řádné zapojení Evropského parlamentu.  
 
A konečně bych chtěl zdůraznit, že finanční nástroje jsou pouze nástrojem ve službách politik EU. Neohrožují dohodnuté politiky a neměly 
by být vnímány jako hrozba pro žádnou z politik.   
Jejich použití v budoucích letech bude záviset na tom, jak ambiciózní bude rozpočet EU a její politiky a zda jsou pro tyto politiky vhodným 
nástrojem.  
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2. 

 
Zpoždění v provádění / prognóza plateb  

Významné zpoždění v provádění programů na období 2014–2020 vedlo v roce 2016 a 2017 k poklesu potřeb v oblasti plateb. To je 
znepokojivé pro programy samotné a hrozí, že na konci období víceletého finančního rámce se nahromadí neuhrazené žádosti o platbu. 
Jakými opatřeními budete čelit trendu nevyčerpání prostředků? Jaký máte plán, jak předejít nahromadění neuhrazených plateb na konci 
období víceletého finančního rámce? Po opakovaných žádostech Komise nakonec předložila při přezkumu/revizi víceletého finančního 
rámce v polovině období prognózu plateb do roku 2020. Zavazujete se předložit tuto prognózu plateb každý rok, aby měl rozpočtový orgán 
k dispozici dostatečné informace ke správnému rozhodování? 

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014 povolená stropem víceletého finančního rámce a nástroje pružnosti byly zjevně 
nedostatečné k tomu, aby bylo možné řešit vysoké kumulované platební nároky vyplývající z již přijatých závazků. To vedlo k vytvoření 
velmi významného nahromadění nevyřízených žádostí o platby ke konci roku 2014, zejména pro programy politiky soudržnosti (24,7 
miliardy EUR). Toto „abnormální“ nahromadění nevyřízených žádostí podstatně kleslo v roce 2015 (8,2 miliardy EUR) a bylo plně 
vyřešeno v roce 2016.  

Absorpce nahromadění a zahrnutí do rozpočtu dodatečných prostředků v okruzích 3 a 4 pro řešení nových potřeb v oblasti migrace 
a bezpečnosti bylo usnadněno pomalejším spuštěním nové generace programů financovaných z evropských strukturálních a investičních 
fondů, než se očekávalo. Tento pomalý start má za následek nižší než očekávanou úroveň plateb pro tyto fondy v roce 2016 i 2017, a tudíž 
značné rozpětí v rámci stropů plateb v roce 2016 a 2017.  

Komise podniká veškerá možná opatření s cílem pomoci členským státům při provádění ESI fondů, jako je pozorné monitorování dvou 
klíčových prvků, které by mohly mít dopad na provádění, tj. určení řídících a certifikačních orgánů a splnění předběžných podmínek. 
Zpoždění jsou řešena na vysoké politické úrovni prostřednictvím cílených dopisů dotčeným členským státům od komisařů pro fondy ESI 
a místopředsedy Katainena, v uvedeném pořadí. Proces jmenování odpovědných orgánů v členských státech se zdá být rychlejší 
a s členskými státy byly odsouhlaseny akční plány s cílem splnit předběžné podmínky. Kromě toho v rámci přezkumu/revize finančního 
nařízení a souhrnného nařízení předložila Komise návrhy na další zjednodušení některých aspektů ESI fondů a urychlení jejich provádění v 
praxi.  

Pro poslední roky tohoto víceletého finančního rámce (VFR) se proto očekává, že bude dosaženo plného tempa čerpání u všech programů 
a zvýšení výdajů z let 2011–2013 se bude opakovat v případě sdílených i přímo řízených programů. Pro okruh 1b by programy zahájené 
před rokem 2014 měly být uzavřeny v letech 2018 a 2019 a nové programy by měly postupovat plným tempem. Odhady plateb proto 
převyšují roční stropy v letech 2018–2020.  

Očekávám, že riziko opětného nahromadění značného množství abnormálního objemu nedoplatků bude výrazně zmírněno novým nástrojem 
umožňujícím recyklaci nevyužitých prostředků na platby z předchozích let v rámci celkového rozpětí pro platby.  Na základě stávajícího 
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posouzení nepředpokládáme na konci VFR mimořádný počet nevyřízených žádostí o platby.   

Avšak stejně jako u všech prognóz nevyhnutelně existují pochybnosti a je lepší vytvořit bezpečnostní rezervu. Taková rezerva by měla 
obsahovat dva dodatečné prvky: 1) uspíšit vyrovnání prostředků z rozpětí na nepředvídané události pro platby v roce 2014 za období 2018–
2020 na rok 2017 a 2) zvýšit limit celkového rozpětí pro platby, aby se v letech 2019–2020 mohl strop ještě zvýšit. Oba tyto prvky tvoří 
součást obecné dohody dosažené v Radě ohledně přezkumu/revize víceletého finančního rámce v polovině období, přičemž, jak doufám, 
bude co nejdříve dosaženo konečné dohody. 

Komise bude pravidelně aktualizovat své odhady, a to jak v krátkodobém horizontu – prostřednictvím takzvané zprávy o aktivním 
monitorování plnění předpokládaného rozpočtu, ale i ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Jsem připraven informovat Evropský 
parlament a Radu o našem hodnocení udržitelnosti stávajících stropů a navrhnout vhodná opatření, bude-li to nutné.  

 

 

 
3. 

 
Příprava víceletého finančního rámce na období po roce 2020 

Podle článku 25 nařízení o víceletém finančním rámci je Komise povinna předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. 
lednem 2018: 

S ohledem na výše uvedené prosím uveďte podrobnosti týkající se očekávaného časového rozvrhu pro předložení legislativního návrhu 
Komise týkajícího se revize nařízení o VFR a uveďte prosím, zda a jak se hodláte zapojit do skutečného a důkladného politického dialogu  
s Parlamentem ohledně jeho obsahu? 
 
První část současného víceletého finančního rámce jasně ukázala meze rozpočtu EU a vyšlo najevo, že tento rámec ve své současné 
podobě není vhodný k řešení nebývalých výzev. 
 
Jaké ponaučení podle Vás vyplývá ze současného období pro komplexní reformu na období po roce 2020? Co byste navrhoval udělat pro 

větší pružnost, účinnost a transparentnost rozpočtu EU?  
 
V rámci revize současného víceletého finančního rámce Parlament vytyčil řadu klíčových priorit, jako je například přizpůsobení délky 
trvání víceletého finančního rámce, důkladná reforma vlastních zdrojů, větší důraz na jednotnost rozpočtu a potřeba větší pružnosti: 

• Co byste konkrétně navrhoval v tomto směru? 

Podle článku 25 nařízení o víceletém finančním rámci je Komise povinna předložit návrh nového víceletého finančního rámce před 1. 
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lednem 2018. Komise musí ještě rozhodnout o vhodném načasování návrhů, ale mohu Vás ujistit, že se zapojím do skutečného a důkladného 
politického dialogu s Parlamentem.  
 
V této fázi ještě nemáme připraveny všechny návrhy, ale již jsme získali některé zkušenosti. Stávající víceletý finanční rámec byl schválen v 
roce 2013 na pozadí hospodářské krize a jejího dopadu na veřejné finance. Od té doby čelí Evropská unie migračním a bezpečnostním 
výzvám nebývalého rozsahu, které napnuly rozpočet EU na hranici jeho možností a vynutily si, aby byla stávající flexibilita využita v plné 
výši. Souhlasím proto s tím, že v příštím víceletém finančním rámci musí být zabudována větší pružnost a přizpůsobivost. 
 
Víceletý finanční rámec bude i nadále zajišťovat stabilní rámec pro financování programů, které přispívají k dosažení dlouhodobých 
strategických cílů EU. Bude však také důležité najít správnou rovnováhu mezi střednědobou předvídatelností a flexibilitou reakce 
na nepředvídané okolnosti. V rámci současného VFR je přibližně 80 % rozpočtu EU alokováno předem, což ne vždy umožňuje rozpočtu 
rychle reagovat na měnící se potřeby. Proto se budu zabývat způsoby, jak dále zvýšit rozpočtovou flexibilitu, například vytvořením rezervy, 
kterou lze v rámci hlavních programů Unie rychle zmobilizovat.  
Zadruhé musíme vidět rozpočet EU jako způsob, jak zvýšit dopad opatření členských států, stejně jako způsob, jak zvýšit soukromé 
investice a řešit selhání trhu. Některé prvky již byly uvedeny ve sdělení Komise o přezkumu/revizi v polovině období ze dne 14. září 2016. 

Podporou členských států při navrhování strategických plánů a zahrnutím financování ze strany EU do těchto plánů stimulujeme pozitivní 
cyklus, ve kterém vnitrostátní orgány budou své prostředky lépe využívat a vytvářet pozitivní externality z rozpočtu EU. Pomoci může 
samozřejmě také zjednodušení a větší standardizace. Můžeme také učinit více pro posílení spolupráce mezi členskými státy v oblastech, kde 
jsou významné úspory z rozsahu a/nebo externality. To bude velmi důležité při řešení nových výzev, jako jsou například oblasti migrace, 
bezpečnosti a obrany, přičemž je možné uplatnit nové nástroje a společně využívat zdroje z různých úrovní. 

Obdobně, ačkoli je rozpočet EU relativně malý, může hrát důležitou roli jako nástroj pákového efektu tak, že i v případě malé částky peněz 
může mít významný dopad, pokud je spojen s podmínkami, které vedou ke změnám vnitrostátních politik. Konkrétně, finanční nástroje, 
včetně nových ujednání typu EFSI, mohou mobilizovat soukromé iniciativy a podporovat tržně orientovaná řešení, která doplňují ty, jež jsou 
založena na grantech. Jsem přesvědčen, že tyto nové nástroje mohou hrát větší úlohu, zejména s ohledem na investice do infrastruktury 
v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací a s ohledem na politiku soudržnosti. Nicméně je třeba stanovit jasná kritéria, kdy financovat 
činnosti z grantů a kdy z finančních nástrojů.   

Obecně lze říci, že musíme lépe přesvědčovat naše občany o přínosech členství v EU. Parlament má v této oblasti jasnou úlohu. Musíme 
přiblížit náš rozpočet občanům a zeptat se sami sebe, ale také občanů: jak můžeme využívat fondy EU tak, abychom maximálně využili 
každé dostupné euro? Jsem velkým zastáncem zásad, které jsou základem pro rozpočet EU zaměřený na výsledky. Zůstávají i nadále 
v platnosti a budou poskytovat důležité vodítko pro návrhy týkající se příštího víceletého finančního rámce. Hodlám se věnovat posouzení 
stávajících mechanismů a programů, pokud jde o evropskou přidanou hodnotu, výkonnost a orientaci na výsledky při naplňování klíčových 
politických priorit EU prostřednictvím většího pákového efektu a dopadů a zjednodušování právních předpisů, přičemž bude současně 
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zajištěno řádné finanční řízení.  
 
V interinstitucionální dohodě z roku 2013 o víceletém finančním rámci 2014–2020 Komise prohlásila, že má v úmyslu navrhnout od roku 
2021 začlenění Evropského rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu. Budu pečlivě analyzovat způsob, jakým se v této záležitosti postupuje, 
přičemž zohledním všechny relevantní okolnosti a důvody (viz také odpověď na otázku 17 Výboru pro rozpočtovou kontrolu). 

Roste očekávání, že by EU měla přijmout větší odpovědnost za bezpečnost a obranu. V této souvislosti se budu podrobně zabývat výsledky 
přípravné akce pro obranný výzkum a možnostmi, jež v této oblasti existují v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem.  

Během vypracovávání návrhů pro příští víceletý finanční rámec bude rovněž vhodná doba pro posouzení trvání příštího VFR a toho, jak je 
uváděn v soulad s politickými cykly orgánů EU. Pečlivě zvážím možnosti, jak sladit požadavky a čas potřebný na přípravu a čerpání 
prostředků EU, zejména v rámci sdíleného řízení, s dobou trvání VFR. 

Myslím, že reformovaný víceletý finanční rámec pro příští období musí být rovněž koherentní s reformou na výdajové straně financování. 
Pečlivě zvážím doporučení Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, která budou představovat významný příspěvek k přípravě návrhů 
pro příští víceletý finanční rámec (viz také odpověď na otázku 4 Rozpočtového výboru) 

Během celého procesu vypracovávání návrhů se budu účastnit širokých konzultací a budu pečlivě naslouchat názorům vyjádřeným 
Evropským parlamentem. Těším se na plodnou spolupráci s výborem založenou na důvěře a vzájemném respektu. Navážu na spolupráci 
s Evropským parlamentem, kterou rozvinuli mí předchůdci, pokud jde o dokončení přezkumu/revize v polovině období stávajícího 
víceletého finančního rámce a o přípravu příštího víceletého finančního rámce.  

 

 
4. 

 
Vlastní zdroje 

Evropský parlament přikládá velký význam reformě systému vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jakými opatřeními hodláte reagovat na 
podněty a doporučení ze závěrečné zprávy Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje? Co by podle Vás mohly být nejvhodnější nové 
vlastní zdroje a podle jakých kritérií by se vybíraly? Kdy předložíte návrh nového systému vlastních zdrojů? 

Jaká budou navazující opatření na zprávu Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje?  
 
Plně podporuji myšlenku, že systém vlastních zdrojů, z nichž se financuje rozpočet EU, má potenciál hrát větší úlohu při podpoře našich 
politických cílů a při zmírňování napětí mezi členskými státy a orgány EU, pokud jde o finance. Při sledování jednání o vlastních zdrojích, 
VFR či dokonce o ročním rozpočtu by bylo možné získat dojem, že rozpočet EU je stálým jablkem sváru, kdy zisk jednoho členského státu 
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vždy znamená jen náklady pro všechny ostatní a naopak. Proto se těším na zveřejnění Montiho zprávy a doufám, že bude obsahovat některé 
nové a praktické návrhy, jak překonat tento únavný, nic nepřinášející stav myšlení.  
 
Komise důkladně posoudí zprávu Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a její doporučení, jakmile bude zveřejněna. Výsledky činnosti 
skupiny nemají formální právní status, ale jak jistě víte, mezi jejími členy jsou tři významní komisaři. I když měli jednat jako soukromé 
osoby, aktivně se na práci skupiny podíleli.   
 
Jaké jsou nejlepší možnosti? Jaká jsou kritéria jejich výběru? 
 
První posouzení Skupinou na vysoké úrovni pro vlastní zdroje již nabídlo realistický soubor kritérií pro posouzení životaschopnosti 
vlastních zdrojů nebo jejich základu. Není tak obtížné dohodnout se na seznamu akademicky prokázaných nebo logických požadavků. 
Skutečnou výzvou bude dosáhnout stavu, kdy členské státy budou připraveny přijímat rozhodnutí na základě jiných kritérií, než je co 
nejlepší výsledek pro jejich roční rozpočet. 
 
Proto budu usilovat o to, aby na prvním místě byly i nadále hospodářské aspekty, jako je odvětvová účinnost, společné benefity při dosažení 
našich politických cílů nebo celková soudržnost fiskální architektury EU. Doufám, že Montiho zpráva přinese rovněž nové podněty v tomto 
směru. Doufám také, že se mohu spolehnout na to, že se mnou budete v průběhu roku 2017 úzce spolupracovat při přípravě takové 
racionální politické diskuse.  
 
 
Meziparlamentní konference, která se konala na půdě Evropského parlamentu v září minulého roku, tyto otázky také projednala. Výborným 
krokem bylo zapojení vnitrostátních parlamentů do diskuse v raném stadiu. Jsem srozuměn s tím, že jednání budou pokračovat i v průběhu 
nadcházejícího týdne v rámci evropského semestru a v několika komorách vnitrostátních parlamentů, jakož i ve výborech zabývajících se 
rozpočtem a evropskými záležitostmi. To by mělo být podnětem k provedení smysluplné reformy cílené na to, aby občané lépe chápali 
přínosy EU.  
 
Načasování? 
 
Komise nejprve provede,  jak je stanoveno ve společném prohlášení o vlastních zdrojích z listopadu 2013, hloubkovou analýzu zprávy o 
činnosti Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. Na rozdíl od nařízení o víceletém finančním rámci neexistuje žádný právně závazný 
termín pro návrh nového rozhodnutí o vlastních zdrojích (RVZ). Stávající rozhodnutí nemá datum ukončení platnosti. Ale samozřejmě 
tradičně pokrývá rozhodnutí o vlastních zdrojích stejné období jako víceletý finanční rámec. A jelikož příjmová stránka je důležitým 
stavebním prvkem pro celkový finanční balíček příštího finančního programového období, následující příjmové návrhy by měly být 
podávány v dostatečném předstihu, aby mohly být sjednány společně s příštím víceletým finančním rámcem, a vyjednavači tak měli všechny 
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prvky nezbytné k dosažení úspěšného výsledku.  

 
 
 

5. 

 
Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů / finanční činnost EIB 

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 19/2016 o plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů a ponaučení z programů 
z období 2007–2013 poukázala na zvláště nízkou míru vyplácení plateb u finančních nástrojů spravovaných skupinou EIB (43 % oproti 
60 % u nástrojů spravovaných jinými správci fondů). Jaké byste pro to měl vysvětlení? 
 
Zpráva poukazuje rovněž na to, že náklady na provádění u finančních nástrojů v období 2007–2013 byly vyšší, než se očekávalo. Jak 
konkrétně může EIB podle Vás pomoci zlepšit nákladovou efektivnost plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů? Mohl 
byste popsat svoji vlastní představu o zvláštní úloze EIB jakožto jediné banky zahrnuté ve Smlouvách? 
 

Ve svých odpovědích na zvláštní zprávu Účetního dvora 19/2016 Komise poskytla informace vysvětlující nízkou míru čerpání finančních 
nástrojů, jež skupina EIB spravuje. V případě investic do malých a středních podniků se očekává další významný nárůst až do konce období 
způsobilosti. U investic do fondů rozvoje měst znamená povaha projektů infrastruktury složitější postupy pro udělování povolení, státních 
podpor a plateb na základě postupu prací. 
 
Pokud jde o další zlepšení, je třeba připomenout, že zásada poplatků založených na výkonnosti je již obsažena ve finančním nařízení. Tato 
zásada je uplatňována ve Finanční a správní rámcové dohodě (FAFA) uzavřené mezi Komisí a EIB, jež je základem pro všechny dohody 
o pověření podepsané s Evropskou investiční bankou ve stávajícím programovém období 2014–2020. Hodnocení programů v polovině 
období, jež má být provedeno v roce 2017, by mělo poskytnout posouzení nákladové efektivnosti provádění programů. Od svých útvarů 
budu požadovat, aby tomuto údaji věnovaly zvláštní pozornost a zohlednily jej při navrhování nové generace programů pro příští víceletý 
finanční rámec. 
 
Obecněji řečeno, domnívám se, že EIB je významným partnerem při plnění rozpočtu EU prostřednictvím inovativních finančních nástrojů 
a rozpočtových záruk. Její přizpůsobení se politikám EU, její finanční spolehlivost a odborné znalosti, jakož i široké pokrytí všech členských 
států z ní činí jedinečnou finanční instituci. Mám jasný záměr úzce spolupracovat s EIB při navrhování inovativních způsobů zvýšení 
pákového efektu rozpočtu EU. Činil jsem tak již ve funkci komisaře pro digitální ekonomiku, a to například prostřednictvím vytvoření fondu 
pro širokopásmové připojení v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Současně zajistím, aby případné obavy Evropského parlamentu 
ohledně odpovědnosti a podávání zpráv ze strany EIB byly náležitě řešeny, neboť jsem přesvědčen, že je to rovněž cílem samotné EIB. 
Skupina Evropské investiční banky je také samozřejmě strategickým partnerem EU v rámci Evropského fondu pro strategické investice 
(EFSI) a nese v tomto rámci plnou odpovědnost. 
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6. 

 
Zjednodušení  

V období současného víceletého finančního rámce se členské státy potýkaly s problémy v čerpání finančních prostředků z fondů EU, což 
vedlo Komisi k tomu, že navrhla revizi finančního nařízení a několika dalších nařízení. Jedním z hlavních cílů je dosáhnout 
zjednodušení. Avšak jedním z hlavních problémů, které musí Evropská unie řešit z hlediska rozpočtové efektivity, důvěryhodnosti a 
pověsti, je velice komplikovaný přístup příjemců k využití těchto finančních prostředků. Tento problém se netýká jen současného období 
víceletého finančního rámce a je jedním z hlavních témat pro budoucí období víceletého finančního rámce. Co byste konkrétně 
navrhoval v tomto směru? 
 

Mým záměrem je v co největší míře dokončit probíhající proces zjednodušování pro období příštího víceletého finančního rámce. Evropská 
komise přijala zjednodušující opatření pro příjemce prostředků z programů EU, které stojí za to připomenout.  
 
 
Legislativní činnost v roce 2012 
 
Jeden krok směrem k soudržnějším a jednodušším finančním pravidlům byl učiněn v roce 2012. Komise předložila návrhy pro programy, 
na něž se vztahuje VFR na období 2014–2020, které mají za cíl: 
 

• snížit počet programů a nástrojů 
• seskupit je do jediného rámce se společnými pravidly 
• zjednodušit postupy pro žádosti a prohlášení nákladů konečných příjemců 
• usnadnit zavádění inovativních finančních nástrojů 
• umožnit existenci svěřenských fondů EU   
• zlepšit nákladovou efektivnost kontrol. 

 
GŘ BUDG nepřetržitě monitorovalo přijímání odvětvových základních aktů prostřednictvím srovnávacího přehledu, který zdůraznil některé 
hlavní výsledky. Ve většině případů však byly zjednodušující nástroje zavedeny jako alternativy (nepovinné), které mohly být použity 
útvary Komise (v přímém či nepřímém řízení) nebo členskými státy (v rámci sdíleného řízení). 
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Revize finančního nařízení / odvětvových právních základů („souhrnné nařízení“) v roce 2016 
 
Zkušenosti, které byly získány od roku 2014, a práce skupiny nezávislých odborníků na vysoké úrovni, která monitoruje zjednodušení pro 
příjemce evropských strukturálních a investičních fondů, ukázaly prostor pro další zjednodušení. Veřejná konzultace o revizi finančního 
nařízení ukázala rovněž jednoznačná očekávání zúčastněných stran v této oblasti. Na tomto základě předložila Komise v září 2016 návrh 
(COM(2016) 605). 
 
Tento návrh na revizi finančního nařízení představuje „kvalitativní“ část přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období, jehož 
cílem jsou jednodušší a pružnější finanční pravidla. To je jedním z klíčových prvků iniciativy Komise „Rozpočet zaměřený na výsledky“ 
a ruší prováděcí pravidla Komise týkající se finančního nařízení. Namísto těchto dvou textů bude pouze jeden: finanční nařízení. To vede 
ke značnému snížení počtu finančních předpisů EU, a to o 25 % oproti předchozím pravidlům.  
Tím, že změny finančního nařízení a patnácti odvětvových právních předpisů budou zaneseny do jediného aktu, cílí Komise na koherentní 
a rychlé jednání a přijetí ze strany zákonodárce s politickou dohodou do poloviny roku 2017, se vstupem v platnost dne 1. 1. 2018 a s 
dopadem na poslední tři roky současného VFR. 
 
Návrh z roku 2016 přináší zjednodušení finančního nařízení pro příjemce grantů, kontrolní úrovně, kombinaci prostředků a využívání 
finančních nástrojů. Kombinace různých fondů EU je dobrý způsob, jak lépe využívat rozpočet a zajistit, aby bylo možné využít součinnosti 
na maximum. 
 
 
Navrhovaná revize finančního nařízení rovněž zahrnuje odpovídající změny odvětvových finančních pravidel stanovených v patnácti 
legislativních aktech, jež se týkají víceletých programů („souhrnné nařízení“). Současné návrhy na změnu pravidel pro evropské strukturální 
a investiční fondy se zaměřují na jednodušší a pružnější pravidla. Jsou v nich zabudovány návrhy skupiny na vysoké úrovni pro 
zjednodušení ESI fondů. Níže je uveden stručný přehled zjednodušujících návrhů: 
 
1. Snížení administrativní zátěže pro příjemce 
Snazší využívání zjednodušeného vykazování nákladů (SCO) 

• Odstranění horní meze pro jednorázové částky 
• Povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů pro EFRR a ESF, pokud podpora z veřejných zdrojů nepřesahuje 

100 000 EUR na operace, které nejsou prováděny výlučně prostřednictvím veřejných zakázek 
• Rozšíření využívání paušálních sazeb  
• Využití návrhů rozpočtů jako další metodiky pro stanovení zjednodušených nákladů, pokud podpora z veřejných zdrojů nepřesahuje 

100 000 EUR, čl. 67 odst. 5 písm. a) nařízení o společných ustanoveních 
• Vyjasnění požadavků pro řídící kontroly, pokud se používá zjednodušené vykazování nákladů 
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• Možnost financování na základě splnění podmínek týkajících se pokroku v provádění 
• Možnost Komise přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se vymezení zjednodušeného vykazování nákladů a souvisejících 

metod, čl. 67 odst. 5 nařízení o společných ustanoveních. 
 
Společné akční plány 

• Nižší požadavky na minimální veřejné výdaje přidělené na společný akční plán (5 milionů EUR namísto 10 milionů EUR) a na podíl 
veřejné podpory u operačních programů (5 % namísto 20 %) 

• Žádné minimální požadavky na první společný akční plán předložený v rámci cílů Investice pro růst a zaměstnanost a Evropské 
územní spolupráce 

• Mírnější požadavky na obsah 
• Není zapotřebí, aby byl řídící výbor společného akčního plánu oddělen od monitorovacího výboru programu 

 
 
2. Posílení synergií  
Kombinace fondů ESI  – Evropského fondu pro strategické investice, výslovné ustanovení umožňující poměrné rozdělení výdajů z fondů 
ESI spolu s dalšími nástroji EU. 
 
 
3. Účinnější využívání finančních nástrojů (nařízení o společných ustanoveních – změny) 
Návrh stanoví přímé zadání, aby banky ve vlastnictví státu nebo orgány působící v rámci veřejného mandátu usilovaly o hospodářský 
rozvoj, a některé další změny, jejichž cílem je zjednodušit nebo vyjasnit ustanovení týkající se finančních nástrojů (audit, finanční opravy, 
záporný úrok). 
Návrh Komise rozšiřuje a posiluje možnosti kombinování různých forem financování EU, zejména Evropského fondu pro strategické 
investice s finančními nástroji EU spravovanými přímo nebo nepřímo Komisí v rámci rozpočtu Unie a s evropskými strukturálními 
a investičními fondy, které spravují členské státy.  
 
 
4. Jednodušší a štíhlejší správa EU 

• Poskytnutí právní jistoty ohledně používání elektronických dokumentů („e-soudržnost“) 

• Další možnost určit potenciální čistý příjem operace na základě paušální sazby stanovené na úrovni členského státu pro operace 
vytvářející příjmy. Kromě toho se nyní navrhuje dodatečná možnost snížit míru spolufinancování s cílem řešit tvorbu příjmů, aby 
byla k dispozici po celou dobu programového období, a nikoli pouze ve chvíli přijetí programu. 

• S cílem podpořit členské státy v tom, aby u rozsáhlých projektů využívaly posouzení nezávislými odborníky, se navrhuje, aby 
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prohlášení o výdajích byla předkládána Komisi již v dřívější fázi. 

• Odstranění odkazu na malý rozsah, pokud jde o možnost financování infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního 
ruchu. 

Vzhledem k tomu, že panuje široká shoda s Evropským parlamentem a Radou, že zjednodušení finančních pravidel je nezbytné, existuje 
jedinečná příležitost přijetí ambiciózního návrhu Komise. 
 
 
Interní racionalizace na úrovni útvarů Komise 
V rámci rozpočtové strategie zaměřené na výsledky útvary Komise také průběžně identifikují a provádějí opatření, která mohou přinést 
zjednodušení pro příjemce: 

• osvědčené postupy v oblasti kontroly nákladové efektivnosti  
• prvky, které mohou způsobit složitost pracovního prostředí  
• další zjednodušení vnitřních postupů. 

 
 
Přístup EU k financování pro příští víceletý finanční rámec – další zjednodušení v příští generaci programů 
Výše popsané zjednodušující návrhy ve vztahu k finančnímu nařízení a odvětvovým pravidlům z roku 2016 jsou technické a neotvírají 
politickou diskusi o základním přístupu k financování pro příští víceletý finanční rámec.  
Existuje potenciál pro další zjednodušení při přípravě právního základu pro příští víceletý finanční rámec, a to zejména zajištěním další 
harmonizace pravidel pro různé programy.  
Další zjednodušení financování ze strany EU bude muset být klíčovou součástí legislativních návrhů pro příští víceletý finanční rámec. Je 
však stále příliš brzy na to, abychom zacházeli do podrobností, neboť je třeba pečlivě prozkoumat různé vstupy od zúčastněných stran, 
členských států, Výboru regionů, Evropského účetního dvora atd., ale také z probíhajících studií. 
 
V této fázi se jako důležité pro novou generaci finančních prostředků EU jeví činnosti v níže uvedených oblastech: 
 

• Dále rozvíjet přístup „Rozpočet zaměřený na výsledky“ a zkoumat nejvhodnější mechanismy pro poskytování podpory EU 
ve prospěch příjemců. Například, lze dosáhnout většího pokroku prostřednictvím plateb založených na výsledcích? Je současné 
rozdělení úkolů mezi jednotlivými fondy EU nejlepším způsobem zohledňujícím nové výzvy? 

• Další centralizace finančních pravidel použitelných na sdílené řízení (zejména evropských strukturálních a investičních fondů). 

• Zajistit jednotný přístup k auditu. 
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• Urychlit vydávání osvědčení o výdajích orgánů. 

• Jediný soubor pravidel pro daný druh podpory EU, například pro finanční nástroje, aby se předešlo zdvojení právní úpravy. 

• Zesílení standardizace, pokud jde o náklady a typy projektů. 

• Pro strukturální a investiční fondy hledat způsoby, které umožní dodržení pravidel pro státní podporu.  
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II. Otázky Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
 

Č. Otázka 

 Následná kontrola plnění závazků ze strany Komise 

1 
1. 

 
Při veřejném slyšení před Rozpočtovým výborem, Výborem pro rozpočtovou kontrolu a Výborem pro právní záležitosti, jež 
proběhlo dne 2. října 2014, kandidátka na místopředsedkyni Komise Kristalina Georgieva reagovala kladně na některé 
obavy a otázky členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu, zejména pokud jde o tato témata: plnou transparentnost poskytování 
finančních prostředků EU, potřebu vyšší odpovědnosti členských států ve vztahu k plnění rozpočtu EU, zlepšení výsledků práce 
úřadu OLAF a otázku zajištění hladkého vztahu s jeho dozorčím výborem, boj proti podvodům, korupci a daňovým únikům a 
podporu snah členských států bojovat proti organizované trestné činnosti, evropskou přidanou hodnotu veřejných investic 
EU, efektivitu agentur EU, otázku, jak lépe hodnotit finanční výsledky Unie a podávat o nich zprávu – včetně následných 
opatření, jak nejlépe kontrolovat soulad s finančními pravidly a sledovat dosahování politických cílů, používání 
vnitrostátních prohlášení, otázku, jak zamezit nehospodárným výdajům, škodlivý dopad evropských investic z hlediska 
relokace, otázku, jak zkrátit dobu řešení nesrovnalostí – zlepšit a provést nápravná opatření, otázku, jak zlepšit ověřování 
údajů členských států o HND, jež provádí Komise a Eurostat, a ochranu tradičních vlastních zdrojů před podvody – zejména co 
se týče neformální/šedé ekonomiky. Do jaké míry hodlá pan komisař Oettinger dostát závazkům své předchůdkyně? 

Zajistím plnou kontinuitu, pokud jde o plnění požadavků ze strany orgánu příslušného k udělení absolutoria, přijatých Komisí 
v předchozích letech.  
 
Komise již měla od roku 2014 několik příležitostí, aby informovala Výbor pro rozpočtovou kontrolu o pokroku a opatřeních, která mají 
řešit obavy Evropského parlamentu. 
 
Podávání zpráv o dosaženém pokroku bylo provedeno prostřednictvím výročních zpráv Komise Evropskému parlamentu a Radě 
o opatřeních následujících po udělení absolutoria (viz zpráva COM(2016) 674 final týkajících se opatření následující po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2014). Komise již přijala konkrétní opatření s cílem provést velkou většinu žádostí učiněných Evropským parlamentem 
v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2014: nová opatření u 88 žádostí a probíhající opatření u 227 z nich.   
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Uvedené bylo rovněž provedeno formou slyšení k udělení absolutoria a při další výměně názorů v Evropském parlamentu a při odpovědích 
na otázky k písemnému zodpovězení a jiných sděleních od místopředsedkyně Komise Kristaliny Georgievy i ostatních komisařů podle 
jejich příslušných portfolií, a to buď v souvislosti s postupem udělování absolutoria, či na ad hoc bázi.   
 
Díky dobré spolupráci s Výborem pro rozpočtovou kontrolu dosáhla Komise v posledních letech významných výsledků, například: 
 

- Pokud jde o transparentnost, Komise podnikla v tomto roce důležité kroky při červencovém zveřejnění tzv. integrovaného balíčku 
finančních zpráv. Poskytuje klíčové informace o problematice výkonnosti a souladu. 

- Pokud jde o výkonnost a efektivitu nákladů, obsahuje tento balíček výroční zprávu o řízení a výkonnosti (AMPR), která poskytuje 
informace o pokroku při provádění programů VFR 2014–2020 a nejnovější dostupné důkazy o výsledcích programů VFR na období 
2007–2013. Komise bude pokračovat ve své práci na zlepšování kvality výkonnosti. 

- Pokud jde o soulad, kromě dobrého vysvědčení pro roční účetní závěrku EU pro devátý rok v řadě, je snížení míry chyb, kterou 
Účetní dvůr zjistil, a to ze 4,4 % ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2014 na 3,8 % v jeho výroční zprávě za rok 2015, 
pozitivním signálem pro zúčastněné osoby, a indikuje, že úsilí ze strany Komise a členských států o snížení chybovosti přináší 
výsledky. 

- Pokud jde o výsledky úřadu OLAF, úřad prošel od roku 2012 podstatnou reorganizací, jejímž cílem bylo posílit jeho nezávislé 
vyšetřovací činnosti a zajistit, aby do aktivního boje proti podvodům bylo nasměrováno maximum zdrojů. Vyšetřovací činnosti 
úřadu OLAF se v posledních letech výrazně zlepšily.  Úřad rychleji zpracovává případy, jakož i zahajuje a uzavírá více šetření než 
kdykoli předtím. 

- Komise již přijala opatření pro zajištění bezproblémových vztahů mezi úřadem OLAF a jeho dozorčím výborem, zejména tím, že v 
roce 2016 navrhla změnu nařízení č. 883/2013 s cílem dále zaručit nezávislost sekretariátu dozorčího výboru.  

- Zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), jakož i přijetí návrhu směrnice o boji proti podvodům prostřednictvím 
trestního práva (dále jen „směrnice PIF“), jsou i nadále hlavními prioritami strategie Komise pro posílení trestního soudnictví a boje 
proti podvodům. 

 
Výše uvedená opatření nejsou vyčerpávající. Obecněji řečeno, pokud jde o prevenci, zjednodušení při čerpání finančních prostředků 
z fondů EU je hlavním prvkem „rozpočtu EU zaměřeného na výsledky“. Právní předpisy na programové období 2014–2020 nabízí širokou 
škálu možností pro zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Komise rovněž provádí aktivní politiku přerušování a pozastavování 
plateb, kdykoliv je to nutné. 
 
Pokud jde o oblast náprav, celková částka finančních oprav a zpětně získaných prostředků činila v roce 2015 téměř 3,9 miliardy EUR, což 
odpovídá 2,7 % provedených plateb. Komise rovněž na konci rozpočtového roku 2015 představila poprvé přehled částek, které jsou 
vystaveny riziku při uzavření programu, tedy konsolidovaný odhad chyb zůstávajících po všech nápravných opatřeních provedených 
na konci programů. Tento přístup odráží skutečnost, že kontrolní cyklus je víceletý a týká se období delšího než jeden rok financování 
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a provádění projektů. Riziková částka činila v roce 2015 pro jednotlivé oblasti politiky mezi 0,8 % a 1,3 %. 
 
Já i moji kolegové komisaři jsme pevně odhodláni pokračovat v této plodné spolupráci a v činnostech, které byly dohodnuty v rámci 
postupu udělování absolutoria z předchozích let.  

 

 
2. 

 
Místopředsedkyně Kristalina Georgieva na začátku svého funkčního období začala pracovat na rozpočtu zaměřeném na 
výsledky. Evropský parlament a zvláště Výbor pro rozpočtovou kontrolu její práci velmi podporovaly a s nadějí očekávaly 
přechod na více na výsledcích založené užívání rozpočtu EU. Jste přesvědčen, že je nezbytný větší důraz na výsledky, a budete 
jakožto komisař odpovědný za rozpočet EU pokračovat ve snaze místopředsedkyně Georgievy o konkrétní kroky k tvorbě 
rozpočtu založeného na výsledcích? 
 
Jsem velkým zastáncem rozpočtu zaměřeného na výsledky (iniciativa BFOR). Více než kdy dříve jsou zpochybňovány hodnoty členství v 
Unii. Pozitivní dopad rozpočtu EU pro občany a komunity je velmi konkrétním způsobem, jak prokázat hodnotu našich institucí. Omezené 
veřejné zdroje spolu se stále častějšími a rozsáhlejšími mimořádnými situacemi mají nevyhnutelně za následek potřebu posílit výkonnost. 
V posledních několika letech využívá rozpočet EU zaměřený na výsledky možností, které nabízí výkonnostní rámec rozpočtu EU zavedený 
stávajícím víceletým finančním rámcem pro dosažení větší účinnosti při současném zajištění trvalého plnění požadavků.  
 
Pokrok v oblasti sestavování rozpočtu podle výkonnosti je vyjádřen postupným, avšak výrazným zlepšením. Srovnání mezinárodní praxe 
ukazuje, že systém výkonnostního rozpočtu EU je vysoce rozvinut a je v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy: je určen 
k informování rozpočtového orgánu, pokud jde o výkonnost a pravidelně dosahované výsledky. Zahrnuje případně rovněž přímé 
výkonnostní prvky rozpočtu, jako je výkonnostní rezerva v rámci fondů soudržnosti. S cílem zlepšit informace týkající se výkonnosti, jež se 
předkládají Parlamentu, bylo v tomto roce zefektivněno a zjednodušeno vykazování výkonnosti. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti pro 
rozpočet EU byla v roce 2016 poprvé zveřejněna jako součást integrovaného balíčku finančních zpráv. Vedle zvýšení transparentnosti 
a odpovědnosti nabízí lepší informace týkající se výsledků v rámci rozpočtu EU.  
 
Stejně důležité jako zaměření na výsledky je, že se díky účinným kontrolám zlepšilo dodržování předpisů. To vedlo v poslední výroční 
zprávě Evropského účetního dvora k nižší míře odhadovaných chyb. Komise doplňuje tuto informaci odhadem účinnosti kontroly během 
existence programů ukazatelem rizikové částky při uzavření.  
 
Třetí aspekt souvisí s pokračujícím úsilím o zjednodušení. Jednodušší pravidla posílí kontrolu i účinnost programů. Revize víceletého 
finančního rámce předložená Komisí v roce 2016 byla zpracována na základě zásad rozpočtu zaměřeného na výsledky, stejně jako návrh 
rozpočtu na rok 2017, který zohledňoval výkonnost programů ve všech rozpočtových položkách.  
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Rozpočet EU založený na informacích o výkonnosti v neposlední řadě zahrnuje nejen odpovědnost vůči rozpočtovému orgánu, ale také vůči 
širšímu okruhu zúčastněných stran, a především vůči evropským daňovým poplatníkům. Rozpočet zaměřený na výsledky zajistil, že 
informace o výkonnosti jsou zpracovány s ohledem na zúčastněné strany. Z tohoto důvodu mám v úmyslu pokračovat v tradici výroční 
konference rozpočtu zaměřeného na výsledky. Ve své současné funkci komisaře pro digitální ekonomiku a společnost jsem získal 
zkušenost, jak je důležité organizovat dialog zúčastněných stran a jak to může posílit roli orgánů EU. Mám dojem, že konference o rozpočtu 
zaměřeném na výsledky prohloubily politický dialog o výkonnosti rozpočtu EU a byly důležitým prvkem při zavádění zlepšení a předložení 
přezkumu víceletého finančního rámce. Setkání odborníků na téma sestavování rozpočtu založeného na výkonnosti se zástupci evropských 
institucí přinesly cenné odborné analýzy k provádění rozpočtu zaměřeného na výsledky, přičemž prohloubily sdílení poznatků 
o osvědčených postupech v oblasti výkonnosti a vytvořily virtuální kruh kázně, odpovědnosti a budování důvěry. Kromě toho webová 
aplikace EU Results (Výsledky EU) přinesla pro širší veřejnost přístupné informace o výsledcích dosažených s pomocí rozpočtu EU, které 
poskytují náhled do velkého počtu projektů po celé Unii. 
 
Jsem odhodlán pokračovat v zaměření se na výsledky při sestavování rozpočtu podle výkonnosti, a to konkrétními kroky k řešení složitého 
výkonnostního rámce a optimalizací využívání údajů o výkonnosti. Zkušenosti z posledních dvou let iniciativy rozpočtu zaměřeného 
na výsledky poskytnou cenná ponaučení získaná při přípravě nového víceletého finančního rámce, včetně sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti pro novou generaci programů. Zaměření se na oblasti, kde vynakládáme prostředky, způsob, jakým je rozpočet EU investován a 
posuzována jeho výkonnost, a způsob, jakým o dosažených výsledcích komunikujeme, budou v této oblasti i nadále významnými zásadami.  

 
 

 
3. 

 
Spolehlivost údajů poskytovaných členskými státy 
 
Evropský účetní dvůr v několika svých výročních zprávách poznamenal, že pokud jde o přesnost údajů poskytovaných členskými státy 
Komisi pro potřeby sdíleného řízení, byl by tu ještě prostor pro zlepšení. Domníváte se, že by Komise mohla dělat více pro zlepšení tohoto 
stavu? Jak budete jakožto komisař odpovědný za rozpočet tuto otázku řešit? 

Údaje oznámené členskými státy Komisi v rámci sdíleného řízení zohledňují výsledky kontrol a auditů provedených na vnitrostátní úrovni. 
Poskytované údaje zahrnují všechny zjištěné chyby. Nezávislé auditní a certifikační orgány rovněž podávají zprávy ohledně nedostatků 
v systémech řízení a kontroly. V rámci své dozorčí úlohy Komise soustavně a nepřetržitě pracuje s členskými státy, aby jim pomohla zlepšit 
účinnost jejich kontrolních systémů. Toho může být dosaženo i prostřednictvím akčních plánů, které jsou útvary Komise pečlivě sledovány. 
Problémy, které nebyly vyřešeny na předchozích úrovních prostřednictvím těchto mechanismů prevence, lze řešit prostřednictvím 
nápravných opatření, které má Komise na ochranu rozpočtu EU k dispozici (přerušení a pozastavení plateb, finanční opravy). 
 
Komise bude proto nadále poskytovat vedení, poradenství a podporu členským státům v jejich úsilí zlepšit a konsolidovat jejich systémy, 
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včetně, v rámci sdíleného řízení, ověření údajů oznámených Komisi ze strany kontrolních orgánů / subjektů pro certifikaci. 
 
 
Všechny tyto otázky byly řešeny také v rámci postupu udělování absolutoria s příslušnými komisaři, kteří, jak věřím, poskytli veškerá 
požadovaná vysvětlení. 
 
Zajistím, aby Generální ředitelství pro rozpočet i nadále poskytovalo pokyny ohledně toho, jak musí jednotlivá generální ředitelství 
ve výročních zprávách o činnosti spolehlivým a konzistentním způsobem vykazovat údaje členských států, včetně nezbytných úprav, 
kdykoliv je to vhodné.  

 
 
 

4. 

 
Zlepšení finančního řízení v oblasti soudržnosti 
 
Pane komisaři, kontrola výdajů na politiku soudržnosti by se neměla omezovat na zjišťování a postihování nesrovnalostí. Měla by 
sloužit ke shromažďování informací o příčinách nesrovnalostí a také údajů o tom, kde se prosadila správná praxe. Jaká byste tudíž, 
zejména v případech nesrovnalostí nepodvodného charakteru, navrhoval řešení, pokud jde o kontrolu a čerpání finančních prostředků 
na politiku soudržnosti? 

Souhlasím s tím, že Komise by měla zajistit ochranu rozpočtu EU nejen prostřednictvím nápravných opatření, ale také prostřednictvím 
preventivních činností. 
  
V oblasti politiky soudržnosti již Komise taková preventivní opatření k zamezení chyb přijala.  
 
Poskytla členským státům obsáhlé pokyny, výměnu osvědčených postupů, školení a semináře a také nové nástroje, jako jsou například 
kontrolní seznamy, které jsou systematicky sdíleny s vnitrostátními kontrolními orgány, a IT nástroj na vytěžování dat (Arachne), který 
pomáhá předcházet podvodům a odhalovat je, zejména pokud jde o riziko korupce při zadávání veřejných zakázek.  
 
Zvláštní pozornost byla věnována zadávání veřejných zakázek a dodržování pravidel státní podpory, kde byly zahájeny akční plány se 
zapojením různých generálních ředitelství k řešení příčin chyb. Komise rovněž důrazně podpořila využívání zjednodušeného vykazování 
nákladů, které je méně náchylné k chybám. 
 
Pokud jde o pomoc poskytovanou členským státům, jejímž cílem je zlepšit jejich správní kapacitu, útvary Komise zavedly cílená opatření. 
Již realizovaná nebo probíhající opatření zahrnují zejména:  
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- Výměnu odborných zkušeností mezi orgány spravujícími programy („Taiex Regio Peer 2 Peer“) 
 

- Strategický program odborné přípravy pro řídící, certifikační a auditní orgány a zprostředkující subjekty, pokud jde o provádění 
nových nařízení 
 

- Kompetenční rámec, který se zaměřuje na efektivní řízení a provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti 
 

- Zvláštní semináře ve většině dotčených členských států, pokud jde o provedení účinných a přiměřených opatření proti 
podvodům/korupci a zvýšení povědomí o rizicích a přijetí preventivních opatření 

 
- Zavedení pilotních paktů integrity ve spolupráci s organizací Transparency International. 

 
Společné úsilí Komise a členských států vede k výsledkům. Ve své výroční zprávě za rok 2015 Evropský účetní dvůr uvedl, že jeho audity 
od roku 2009 ukazují, že míra chyb za programové období 2007–2013 je výrazně nižší než za programové období 2000–2006.  
Úsilí o další snížení míry chyb již od počáteční fáze bude v programovém období 2014–2020 pokračovat zavedením nového a lepšího 
modelu míry jistoty, což vytvoří silnější pobídky pro členské státy, aby prováděly prevenci a nápravu chyb. Komise například musí uložit 
čisté finanční opravy v případech, kdy vnitrostátní orgány nezjistily závažné nedostatky v systému řízení a kontroly. Komise bude nadále 
podporovat členské státy při provádění těchto nových systémů a bude i nadále podporovat opatření pro zjednodušení, například 
zjednodušené vykazování nákladů. 
 
 

  
Nedávné výroky komisaře Oettingera 
 

 
5. 

 
Komisař Oettinger pronesl dne 26. října 2016 v Hamburku projev, v němž zazněly přímé či nepřímé diskriminační poznámky na adresu 
Číňanů, žen a osob LGBTI. Budoucí portfolio bude zahrnovat oblast lidských zdrojů. Mohl by pan komisař objasnit, jak hodlá 
podporovat rozmanitost v oblasti lidských zdrojů, zejména co se týče etnických menšin, žen a osob LGBTI, a získat v tomto směru zpět 
důvěryhodnost? 
 
Velmi lituji, že se výrazy použité během mého vystoupení mohly někoho dotknout. To nebylo mým záměrem. Mým pevným přesvědčením 
je, že rozmanitost je předností a jednou ze základních hodnot v srdci evropského projektu. Respektování osob, které jsou odlišné, a získání 
poznatků o tom, jak může rozmanitost obohatit naši perspektivu, je zkušenost, kterou jsem získával během celé své politické kariéry, a to 
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zejména v rámci evropských institucí.  

Orgány veřejné správy v celé Evropě musí být více v souladu s potřebami lidí, kterým slouží, a více reflektovat různorodou a komplexní 
společnost, v níž žijeme. Jsem přesvědčen, že Evropská komise by neměla být výjimkou. Stejně jako se neustále vyvíjí společnost, musí se 
vyvíjet i náš způsob práce v Komisi. To, aby naše pracovní síla byla různorodá a flexibilní a abychom vytěžili co nejvíce ze všech našich 
talentů a využili potenciálu každého jednotlivce, je pro mne prioritou.  

Od roku 1988 vydala Komise akční programy pro zajištění rovných příležitostí, původně se zvláštním zaměřením na dosažení genderové 
diverzity. V této souvislosti učinila Evropská komise významný pokrok. Pracuje u nás nyní mnohem více žen, jež nyní představují přibližně 
55 % celkového počtu zaměstnanců. 

Věřím však, že Komise má zvláštní odpovědnost jako iniciátorka a strážkyně právních předpisů, jejichž cílem je zajistit rovné příležitosti 
pro evropské občany, a vítám pozornost Parlamentu týkající se těchto otázek. Mým záměrem je zajistit, aby Komise patřila mezi ty, kteří 
dosahují nejlepších výsledků, co se týče různorodosti a začlenění.  

V nadcházejících měsících mám v úmyslu předložit sdělení o rozmanitosti a začlenění a stanovit hlavní opatření, jež Evropská komise 
hodlá realizovat s cílem podporovat rozmanitost a začlenění mezi jejími pracovníky do roku 2019. Budu dbát nejen na to, aby bylo sdělení 
urychleně dokončeno, ale rovněž se postarám o to, aby navrhovaná opatření, jakmile vstoupí v platnost, byla plně provedena. 

Zjednodušeně řečeno, různorodé a inkluzivní pracovní prostředí pro zaměstnance znamená lepší výsledky Komise. Je nejen v rozporu se 
služebním řádem, ale rovněž postrádá jakýkoli smysl činit úsudky o žadateli o práci nebo pracovníkovi Komise nikoliv podle jeho 
schopností a předností, ale na základě jeho pohlaví, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu atd. Podpora 
rozmanitosti a vytváření prostředí podporujícího začlenění tohoto druhu jsou proto důležitými nástroji pro přilákání nejlepších pracovníků 
a poskytování nejlepší služby. A  nezapomínejme na ty, kteří jsou našimi hlavními partnery – evropské občany, které zastupujeme a jejichž 
důvěru se musíme snažit udržet. Budeme-li brát v potaz rozmanitost Evropy a využívat veškeré naše možnosti, pak budou mít naši občané 
vztah k práci, kterou vykonáváme, a my budeme schopni lépe porozumět a vyhovět potřebám všech. 

Chci jít nad rámec pouhého souladu a  jsem odhodlán zavést hodnoty rozmanitosti a začleňování jako plnohodnotnou součást naší pracovní 
kultury. Měli bychom usilovat o takovou pracovní kulturu, v níž nikdo nebude pociťovat potřebu tajit jakýkoli prvek své identity z obavy 
před diskriminací. Zvyšování povědomí o rozmanitosti a sociálním začleňování má zásadní význam. Stejně významná je však náprava, a 
proto budu podporovat systematická opatření v návaznosti na případy diskriminace, nerovnosti či nesnášenlivosti.  
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Dosažení cíle stanoveného na začátku funkčního období předsedou, tj. dosažení 40 % žen na řídicích pozicích do roku 2019, bude také mou 
prioritou. Již jsme dosáhli značného pokroku, zejména co se týče zastoupení žen na vyšších manažerských postech. Avšak dobře vím, že je 
třeba vykonat ještě mnoho práce, abychom dosáhli cíle ve výši 40 %. Mám v úmyslu úzce sledovat pokrok při plnění 40% cíle a zajistit, 
aby všechny útvary Komise k dosažení tohoto cíle účinně přispívaly. Vidím rovněž nutnost zavedení opatření s cílem co nejlépe využít 
ženských talentů a zvýšit počet kandidujících žen na posty ve vysokých a středních řídicích funkcích. Tato opatření budou zahrnovat 
například školení, mentorství a flexibilní formy práce. 

 
 

6. 
 
Nediskriminace a rovnost jsou jedněmi ze základních evropských hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Evropská 
komise musí tyto hodnoty prosazovat a bránit, a tak zajišťovat věrohodnost a legitimitu Evropské unie jakožto celku, to 
znamená ve veškeré své činnosti i ve vnitřních politikách v oblasti řízení a lidských zdrojů. Klíčem je ochrana zranitelných 
skupin proti nenávisti, diskriminaci a násilí uvnitř Evropské komise.  
 
Jak toto Komise hodlá v budoucnosti zajistit prostřednictvím kodexu chování a jaké nástroje má k dispozici k postihování 
komisařů nebo zaměstnanců za rasistické nebo nenávistné verbální projevy včetně homofobní a transfobní nenávisti? Jak 
hodlá Komise zajistit, aby komisaři a zaměstnanci Evropské komise prosazovali evropské hodnoty, jako jsou například 
hodnoty obsažené v Listině základních práv? 
 
Zaváže se Komise jednoznačně při jmenování komisaře odpovědného za lidské zdroje přijmout interní personální politiku 
Evropské komise, která plně zajistí, aby nedocházelo k žádné z forem diskriminace uvedených ve smlouvách EU a v 
judikatuře, a podporovat rozmanitost, a tak vytvořit pracovní prostředí skutečně podporující začlenění všech včetně osob 
LGBTI? 
 
Jak Evropská komise hodlá reformovat svoji interní personální politiku, aby zajistila pracovní prostředí podporující plné 
začlenění všech včetně osob LGBTI? 
 
Plně souhlasím s názorem, že nediskriminace a rovnost jsou jedněmi ze základních evropských hodnot, na nichž je Evropská unie založena. 
Komise již má právní rámec, který tyto hodnoty chrání, ale mám v úmyslu učinit více. Komisaři jsou odhodláni evropské hodnoty 
prosazovat. Na počátku svého funkčního období členové Komise slavnostně přísahají před Soudním dvorem, že budou respektovat 
Smlouvy EU a Listinu základních práv Evropské unie, plnit své povinnosti zcela nezávisle a v obecném zájmu Unie a dodržovat své 
závazky během výkonu své funkce i po jeho ukončení. Předseda Komise Juncker opakovaně připomněl, že existuje silný politický závazek 
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celého sboru komisařů zajistit, aby byla listina respektována a dodržována ve všech politikách EU, za něž je Komise odpovědná. 

Pokud jde o možné sankce související s povinnostmi komisařů, je třeba poznamenat, že současný právní rámec již umožňuje řešit jakoukoli 
situaci: 

– V čl. 17 odst. 6 Smlouvy o EU, jakož i v bodě 2.1 Kodexu chování komisařů se stanoví, že člen Komise odstoupí, pokud jej k tomu 
předseda vyzve. Pokud Parlament požádá předsedu Komise, aby v souladu s rámcovou dohodou vyslovil nedůvěru některému z členů 
Komise, předseda buď vyzve komisaře k rezignaci, nebo vysvětlí, proč tak odmítá učinit. 

– Články 245 a 247 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že v případě závažného porušení povinností může Soudní 
dvůr na návrh Rady nebo Komise rozhodnout, že komisař má být odvolán nebo zbaven nároku na důchod nebo jiné požitky.   

– Komise může veřejně vyjádřit svůj nesouhlas s méně závažným protiprávním jednáním, které pravděpodobně nebude předkládat 
Soudnímu dvoru.  

Komise pracuje podle jasného právního rámce vymezeného v jejím služebním řádu a podléhá přezkumu Soudního dvora. Má za povinnost 
plně provádět ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. 

Základní hodnoty nediskriminace jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie, v Listině základních práv a ve služebním řádu. 
Článek 10 SFEU ukládá Komisi povinnost začlenit nediskriminaci do všech politik, včetně své vlastní politiky v oblasti lidských zdrojů. 

Mým záměrem však je, že by tento právní rámec měl být doplněn vnitřními politikami uvádějícími konkrétní způsob, jak by se měly 
hodnoty rovných příležitostí a nediskriminace, které jsou jádrem evropského projektu, používat na vnitřní úrovni. Plánuji proto přijetí 
sdělení o diverzitě a začlenění.  

Vedle regulačních opatření obsažených ve sdělení bude přísné dodržování zásady nediskriminace zajištěno prostřednictvím řady 
informačních akcí, jakož i prostřednictvím systematických opatření v návaznosti na případy diskriminace, nerovnosti či nesnášenlivosti. 

Komisaři a zaměstnanci mají právo na svobodu projevu. Přirozeně, veřejný zájem vyžaduje, aby toto právo podléhalo určitým legitimním 
omezením, která souvisejí s povinností loajality, nestrannosti a uvážlivosti. 

Rasistické nebo nenávistné projevy, včetně homofobní a transfobní nenávisti, musí být rozhodně odsouzeny a je nutné proti nim bojovat.  
Komise by neměla pouze zvyšovat mezi zaměstnanci povědomí o nutnosti dodržování etických povinností a provádět prevenci 
prostřednictvím průběžných informačních a osvětových kampaní. Tento přístup by měl být rovněž podpořen důvěryhodnými a odrazujícími 
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disciplinárními opatřeními vůči zaměstnancům nedodržujícím pravidla.   

Povinnosti komisařů a případné sankce vůči nim jsou stanoveny ve Smlouvě (články 245 a 247 SFEU) a vyjasněny v Kodexu chování 
komisařů. U zaměstnanců stanoví služební řád širokou škálu možných sankcí za porušení povinností, od administrativního varování přes 
přeřazení do nižší platové třídy a u nejzávažnějších případů propuštění a/nebo snížení důchodových práv. Komise má vlastní Úřad pro 
vyšetřování a disciplinární opatření pro řešení případů, kdy zaměstnanci zjevně porušili své povinnosti. Ukládají se sankce, a to na základě 
důkladných postupů zajišťujících respektování práva na obhajobu.  

Co se týče zaměstnanců z řad osob LGBTI, zásada nediskriminace se plně vztahuje i na ně. V současné době používaný právní rámec je 
zcela v souladu s uvedenou zásadou, a to ve svém znění i ve způsobu svého uplatňování. Jak již bylo uvedeno, pracovní prostředí Komise 
by mělo být skutečně inkluzivní, aby nikdo necítil nutnost zatajit jakýkoli prvek své identity z obavy před diskriminací. Jsem si plně vědom 
obav LGBTI zaměstnanců a jsem plně připraven jim naslouchat a podpořit je, zejména prostřednictvím pravidelných výměn s LGBTI 
sdruženími.  

 
 

7. 
 
Domníváte se s ohledem na současná intenzivní jednání s Čínou týkající se mimo jiné některých ožehavých a citlivých otázek, 
že nevhodné xenofobní poznámky evropského komisaře na adresu čínských vyjednavačů jsou konstruktivním příspěvkem k 
vyjednávací pozici EU? 
 
Jednání s Čínou jistě nebyla ovlivněna některým z mých prohlášení. Rád bych zdůraznil, že velice lituji, že můj proslov vyvolal dojem, že 
nemám respekt k čínskému lidu. 

Během celého mého mandátu v Komisi a před tím při působení v různých funkcích v Bádensku-Württembersku jsem projevoval velký 
zájem o vývoj hospodářství Čínské lidové republiky a hluboký respekt nad udržováním dynamiky čínské ekonomiky. Měl jsem plodné 
kontakty se zástupci Čínské lidové republiky, jakož i čínských společností, včetně návštěv v Pekingu. Aktivně jsem přispíval k dialogu 
mezi EU a Čínou a vždy zdůrazňoval, že Čína je partnerem a významným konkurentem. Jednání s Čínou musí přinést pozitivní výsledky 
pro obě strany. Proto jsem vyzval k rovným podmínkám pro zahraniční investice: čínským společnostem by mělo být umožněno nakupovat 
evropské společnosti a  evropské společnosti by měly mít možnost nakupovat čínské.  
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8. 

 
Poslal jste vedoucímu čínské mise při EU oficiální omluvu za tento incident a mohli by členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu do 
tohoto dokumentu nahlédnout? 
 
Bylo mi líto, že slova během mého projevu vyvolala negativní pocity a mohla se dokonce lidí dotknout. To nebylo mým záměrem a omluvil 
jsem se. Žádný oficiální dopis jsem nezaslal. 
 
 
 

  
Vztahy s lobbisty  
 

 
9. 

 
Dne 18. května 2016 komisař Oettinger letěl z Bruselu do Budapešti soukromým tryskovým letadlem Klause Mangolda, 
německého podnikatele a lobbisty. Předseda Komise sice prohlásil, že tento let nebyl schůzkou, na kterou se vztahují etická 
pravidla a pravidla transparentnosti EU, jelikož je však nepravděpodobné, že by se během dvou hodin na cestě s panem 
Mangoldem vůbec nehovořilo o práci Komise, mohl by pan komisař objasnit svůj pohled na tuto věc? Mohl byste uvést, který 
odstavec kodexu chování vylučuje společné cesty s lobbisty nezapsanými v rejstříku z kategorie „schůzky“? Mohl byste nám 
poskytnout rovněž vyčerpávající seznam všech ostatních styků s lobbisty, jež se podle Vás nepovažují za „schůzku“? Jaké 
kroky pan komisař učinil, aby se v budoucnosti vyhnul podezření ze střetu zájmů? 
 
Evropská komise je v kontaktu s širokou škálou skupin a organizací zastupujících specifické zájmy. Jedná se o legitimní a nezbytnou 
součást rozhodovacího procesu, která má zajistit, aby politiky EU odrážely skutečné potřeby občanů. Rozhodovací proces musí být 
transparentní, aby bylo možné garantovat jeho náležitou kontrolu a odpovědnost unijních orgánů. 
 
Kodex chování komisařů neobsahuje žádnou definici schůzky. Rozhodnutí Komise C(2014) 9051 však v čl. 2 písm. a) definuje „jednání“ 
takto: „jednáním“ [se rozumí] dvoustranné setkání uspořádané z podnětu organizace či osoby samostatně výdělečně činné nebo člena 
(členky) Komise a/nebo člena jeho (jejího) kabinetu za účelem projednání otázky týkající se tvorby a provádění politik v Unii. Setkání, která 
se uskuteční v souvislosti se správním řízením podle Smluv nebo aktů Unie, jež spadá do přímé pravomoci člena Komise, jakož i setkání 
čistě soukromé či společenské povahy nebo neplánovaná setkání jsou z tohoto pojmu vyloučena“.  
 
Na kontakty s lobbisty musí být nahlíženo v souvislosti s touto definicí, aby se případ od případu mohlo určit, které kontakty do této 
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definice nespadají. V tomto konkrétním případě jsem o jednání nepožádal ani já, ani pan Mangold. Dopravní prostředek poskytly maďarské 
orgány. 
 
 

 
10. 

 
Ověřil jste si, zda byly náklady na let soukromým letadlem lobbisty z Bruselu do Budapešti v souladu se standardním 
povoleným darem ve výši 150 EUR? 
 
Podle kodexu chování „přítomnost na jakékoli události na pozvání v případě, že komisaři zastupují Komisi, se nepovažuje za pohostinnost“. 
Do Budapešti jsem cestoval v rámci služební cesty jako komisař a způsob dopravy navrhla maďarská vláda. Způsob dopravy tedy souvisel 
se služební cestou a nelze jej považovat za dar poskytující výhodu peněžité hodnoty. 
 
 

 
11. 

 
Pan Günther Oettinger cestoval dne 18. května 2016 soukromým tryskovým letadlem pana Klause Mangolda, lobbisty 
nezapsaného do rejstříku, do Budapešti na konferenci o samořiditelných autech. Schůzka a cesta s panem Mangoldem nebyly 
zveřejněny v jeho kalendáři.  
 
Podle mluvčího Komise Margaritise Schinase se pan Mangold digitální problematice nevěnuje, a proto se nejedná o schůzku s 
lobbistou. Maďarská vláda tvrdí, že pan Mangold byl požádán o pomoc s organizací konference o digitálních automobilech, 
což svědčí o jeho vztahu k portfoliu komisaře Oettingera.  
 
Videozáznam a fotografie prokazují, že pan Mangold a pan Oettinger dne 19. května společně navštívili konferenci o 
samořiditelných automobilech na Technické univerzitě v Budapešti. 
 
Maďarská vláda tvrdí, že pan Mangold byl požádán o pomoc s organizací konference o digitálních automobilech. Proč to 
Komise popřela? 
 
Pokud se pan Mangold nevěnuje digitální problematice, proč se zúčastnil schůzky s panem předsedou Orbánem? 
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Jaké otázky se na ní probíraly, že vyžadovaly přítomnost pana Mangolda? Mohl byste objasnit, nakolik je prohlášení 
Margaritase Schinase v souladu s článkem 1 rozhodnutí Komise ze dne 25. 11. 2014 o zveřejňování informací o jednáních 
mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými (C(2014) 9048)? 
 
Jak si pan Oettinger vybírá spolucestující, kteří nepůsobí v jeho oblasti? 
 
Jak uvedla maďarská vláda, poskytuje pan Mangold poradenství v různých záležitostech včetně konferencí. Pozvání k mé účasti na 
konferenci zaslal ministr národního hospodářství Maďarska pan Mihály Varga, což podtrhuje odpovědnost maďarské vlády za konferenci. 
Pan Mangold poskytoval poradenství maďarské vládě, pokud jde o organizaci konference. 
 
Otázky týkající se účasti pana Mangolda by měly být adresovány maďarské vládě, neboť pan Mangold nebyl členem delegace Komise. 
 
Podle rozhodnutí Komise C(2014) 9051 „členové Komise zveřejní informace o všech jednáních, která vedli oni sami a členové jejich 
kabinetů s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými o otázkách týkajících se tvorby a provádění politik v Unii“. Jednání je 
definováno jako „dvoustranné setkání uspořádané z podnětu organizace či osoby samostatně výdělečně činné nebo člena (členky) Komise 
a/nebo člena jeho (jejího) kabinetu za účelem projednání otázky týkající se tvorby a provádění politik v Unii“. Pan Mangold nepožádal o 
jednání za účelem projednání otázky týkající se tvorby a provádění politik v EU. O jednání za účelem projednání takových otázek jsem 
pana Mangolda nepožádal ani já. 
 
Způsob dopravy do Budapešti navrhla maďarská vláda. Proto jsem si žádné spolucestující nevybíral. Obecně platí, že kromě členů svého 
kabinetu si nevybírám žádné spolucestující, a to bez ohledu na to, zda působí v mé oblasti působnosti nebo nikoli. 
 
 

 
12. 

 
Pan komisař Oettinger s více než 270 schůzkami se zástupci podniků z celkového počtu 336 schůzek s lobbisty od prosince 
2014 jasně vede na seznamu schůzek komisařů s organizacemi lobbistů průmyslových odvětví. Podíl schůzek se zástupci 
nevládních organizací zatím nedosáhl ani 10 %. Jak chce pan komisař Oettinger ve své nové funkci zajistit vyvážený přístup 
jednotlivým skupinám zainteresovaných stran? 
 
Příliš často slyšíme tvrzení, že orgány EU nenaslouchají starostem obyčejných občanů a obavám podniků. Jsem v kontaktu s celou řadou 
skupin, sdružení, nevládních organizací a podniků zastupujících specifické zájmy.  Jedná se o legitimní a nezbytnou součást rozhodovacího 
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procesu, která má zajistit, aby politiky EU byly vyvážené, zakládaly se na přidané hodnotě a odrážely skutečné potřeby občanů. Z počtu 
jednání v žádném případě nevyplývá konkrétní míra vlivu na rozhodovací proces v Komisi, neboť své povinnosti vykonávám plně nezávisle 
a v obecném zájmu Unie. Jednání se zástupci podniků bylo například zásadním faktorem pro stimulaci digitalizace evropského hospodářství 
a rovněž pro zvyšování povědomí o tom, jak je důležité, aby se evropská průmyslová odvětví transformovala a využila příležitostí 
jednotného digitálního trhu, a nepozbyla tak konkurenceschopnosti. Rozhodovací proces musí být transparentní a musí garantovat náležitou 
kontrolu. 
 
S ohledem na rozsah záležitostí v mém portfoliu odrážejí jednání v rejstříku vyrovnanost jak jednání, o něž jsem požádal, tak jednání, o něž 
jsem byl požádán. Ve srovnání se sdruženími a podniky nepožádaly nevládní organizace o srovnatelný počet jednání. Kdykoli to však bylo 
možné, projednával jsem digitální záležitosti s organizacemi spotřebitelů, nevládními organizacemi nebo zástupci „internetového 
společenství“. 
 
Ve své nové funkci mám v úmyslu zabývat se širokou škálou zájmů a naslouchat obavám plynoucím ze všech stran společnosti a 
ekonomiky. Jsem připraven jednat s organizacemi a nevládními organizacemi v souladu s tím, jak budu k dispozici, a dle relevance 
plánovaných jednání a budu dodržovat všechna platná pravidla. 
 

 
 

13. 
 
Oblast rozpočtu byla za předchozí komisařky Kristaliny Georgievy oblastí, jež dosud přitahovala nejméně lobbistů, pokud jde 
o naplánované schůzky na vysoké úrovni. Komisař Oettinger v minulosti proslul tím, že se scházel s lobbistickými skupinami 
mimo své portfolio (srov. schůzky s VW ohledně skandálu s emisemi). Jak pan komisař Oettinger ve své nové funkci hodlá 
postupovat, pokud jde o externí schůzky se zainteresovanými stranami? 
 
Portfolio rozpočtu a lidských zdrojů je důležité pro celou řadu zástupců specifických zájmů, kteří právem vyjadřují své obavy. Patří sem 
zejména členské státy a regionální vlády (je třeba upozornit, že jednání s institucionálními zástupci nespadají do povinností týkajících se 
transparentnosti uvedených v rozhodnutí Komise C(2014) 9051), ale také nevládní organizace, občanská společnost a podniky. Nezbytnou a 
legitimní součástí úkolů odpovědného komisaře je proto naslouchat těmto zástupcům a udržovat kontakt s nimi, aby byla zajištěna správná 
vyváženost politik EU. Pro kteréhokoli komisaře včetně mě je rovněž důležité být náležitě informován o řadě otázek, a moci tak aktivně 
přispívat k rozhodovacímu procesu sboru komisařů.  
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14. 

 
Etika a integrita 
 
Komisařka Kristalina Georgieva byla odpovědná také za řízení lidských zdrojů Evropské komise, což zahrnovalo dohled nad 
kodexem chování pro úředníky EK. Může pan komisař Oettinger po svých nedávných osobních skandálech (projev v 
Hamburku dne 26. října 2016, let v soukromém tryskovém letadle Klause Mangolda dne 18. května 2016) uvést důvody, proč 
je nejlepší volbou k vedení Komise v této oblasti? Jakými konkrétními opatřeními pan komisař Oettinger plánuje pomoci 
zlepšit řízení etiky a integrity Komise? 
 
Podle čl. 17 odst. 6 písm. b) SEU předseda Komise rozhoduje o vnitřní organizaci Komise. Předseda Juncker mě požádal, abych byl 
nástupcem místopředsedkyně Georgievy.  Využiji všech svých zkušeností a odhodlání k tomu, abych splnil tyto nové a důležité povinnosti. 
V této souvislosti budu úzce a průběžně spolupracovat s Evropským parlamentem, a zejména s jeho příslušnými výbory. 

Pokud jde o zlepšení řízení etiky a integrity Komise, jsem přesvědčen, že stávající právní rámec a nástroje řízení k tomu již poskytují silné a 
užitečné nástroje. Je ovšem také třeba usilovat o co nejlepší plnění všech etických požadavků. K tomu napomáhají rovněž pravidelné akce v 
oblasti zvyšování povědomí a odborné přípravy.  

Dle mého názoru je naprosto zásadní, aby členové sboru komisařů i zaměstnanci důsledně dodržovali platná etická pravidla a normy a aby 
došlo k přijetí vhodných následných opatření v případě jejich porušení. To má zásadní význam nejen proto, aby se zaručilo, že Komise bude 
jako veřejná správa sloužit veřejnému zájmu nestranně, loajálně a s plnou integritou, ale také aby občané byli přesvědčeni, že práce orgánů 
a institucí slouží obecnému veřejnému zájmu. V této mimořádně obtížné době je důvěra evropských občanů důležitější než kdy jindy. Ze 
všech těchto důvodů považuji etiku za vážnou záležitost. 

Komise má pevná pravidla, která byla v nedávné době dále posílena reformou služebního řádu. Komise však neustále usiluje o zlepšení 
stávajícího rámce a o to, aby šla příkladem. 

Uplatňování etických zásad je předpokladem stále vysokých standardů profesionality ve veřejné správě, ale ty musí být známé, jasné a 
srozumitelné, aby bylo možné je plně provádět. V této souvislosti nabídnu zaměstnancům mnohem více příležitostí k tomu, aby si 
připomněli etická pravidla a zásady, které pro ně platí. Měli bychom proto nadále rozšiřovat nabídku kurzů odborné přípravy a analyzovat, 
do jaké míry musíme revidovat stávající pokyny týkající se důležitých etických otázek, nebo vypracovat pokyny nové. Prostřednictvím akcí 
založených na zvyšování povědomí a kurzů odborné přípravy atd. by Komise měla prosazovat kulturu založenou na hodnotách, která vede k 
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jednotnému povědomí o etických pravidlech a zásadách. To podle mého názoru představuje nejlepší preventivní opatření. 

S cílem zlepšit řízení v oblasti etiky a integrity v Komisi budu spolu s předsedou a celým sborem komisařů podporovat úsilí:  

 – o posílení kodexu chování navrženého předsedou Junckerem za účelem prodloužení přechodného období bývalých předsedů Komise a 
komisařů a  

– o každoroční kontrolu a ověření prohlášení o zájmech komisařů, včetně jejich finančních zájmů. 

Kromě toho jsem připraven na každoroční výměnu názorů s Výborem pro rozpočtovou kontrolu a s veřejným ochráncem práv věnovanou 
etice a na pravidelný kulatý stůl s nevládními organizacemi k projednání otázek týkajících se etiky a integrity.  

 

 

 

 
15. 

 

 
Generální ředitel úřadu OLAF: střet zájmů 
 
Poté, co se sbor členů Komise rozhodl v reakci na žádost belgických orgánů při vyšetřování „případu Dalli“ zbavit generálního ředitele 
úřadu OLAF imunity, čelí tento ředitel trojímu střetu zájmů: 
 
1. Když sbor rozhodoval o zrušení jeho imunity, generální ředitel zvažoval možnost zahájit vyšetřování OLAF proti členům Komise. 
 
2. Poté, co sbor přijal rozhodnutí o zrušení imunity, generální ředitel na Komisi podal žalobu pro údajnou nesrovnalost při přijímání 

rozhodnutí, zároveň však Komisi nadále zastupoval v politických záležitostech týkajících se jeho portfolia. 
 
3.  Když bylo zrušení jeho imunity potvrzeno, belgický státní zástupce zahájil vyšetřování úlohy generálního ředitele v dotčené trestní 

věci. Státní zástupce však zároveň působil jakožto partner úřadu OLAF, a tedy i generálního ředitele, v boji proti podvodům 
poškozujícím finanční zájmy EU na belgickém území. 

 
Souhlasíte, že tyto střety zájmů by mohly poškodit pověst úřadu OLAF i Komise? Zajistíte ve své funkci místopředsedy odpovědného za 
úřad OLAF, aby generální ředitel úřadu OLAF byl do ukončení vyšetřování belgických orgánů postaven mimo službu a aby byl 
jmenován dočasný nástupce? 
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 Komise nevidí žádné riziko střetu zájmů. Žádost belgických orgánů o zbavení generálního ředitele imunity se týkala jednorázové akce v 
průběhu konkrétního vyšetřování.  Rozhodnutí Komise bylo přijato při řádném zvážení presumpce neviny a v duchu loajální spolupráce s 
belgickými orgány. 
 

1. Mezi žádostí o zbavení imunity, kterou se Komise musela zabývat, a možnými vyšetřovacími činnostmi úřadu OLAF není žádná 
spojitost. Rozhodnutí Komise bylo přijato bez jakéhokoli vlivu ze strany generálního ředitele úřadu OLAF. Toto rozhodnutí 
samozřejmě nepředjímá funkční nezávislost úřadu OLAF, kterou je Komise odhodlána respektovat a chránit. 

  
2. Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení č. 883/2013 dává generálnímu řediteli úřadu OLAF možnost podat žalobu k Soudnímu dvoru, 

pokud se domnívá, že opatření přijaté Komisí ohrožuje jeho nezávislost. Využití této možnosti jej nevystavuje žádnému střetu 
zájmů. Pokud jde o oblast politiky boje proti podvodům, generální ředitel úřadu OLAF nevykonává žádnou nezávislou činnost a 
v této oblasti nebylo zjištěno žádné riziko střetu zájmů.   

 
3. Komise neshledává střet zájmů ve spolupráci mezi belgickými soudními orgány a generálním ředitelem úřadu OLAF, kteří 

vykonávají své role nezávisle a v souladu s příslušnými právními rámci a povinnostmi. Presumpce neviny převládá a nyní je 
nanejvýš důležité, aby úřad OLAF a jeho generální ředitel i nadále chránili finanční zájmy Unie, a to i v Belgii. 
 

Za těchto okolností není myšlenka zproštění ředitele úřadu OLAF výkonu služby vhodná. Vedlo by to k újmě na nezávislosti úřadu OLAF a 
k oslabení ochrany finančních zájmů Unie.   
 
 

 

 
16. 

 
Dosavadní portfolio 
 
Pane komisaři Oettingere, ve funkci komisaře pro digitální ekonomiku a společnost jste inicioval řadu reforem týkajících se 
ochrany údajů, online nakupování, digitalizace, autorského práva atd. Teď je na čase tyto iniciativy náležitě podpořit a 
chránit, aby se staly součástí evropských právních předpisů. Nedomníváte se, že by změna portfolia vyvolala v dané oblasti 
nejistotu a mohla vést k nezdaru? 
 
Během prvních dvou let mandátu jsem jako komisař odpovědný za digitální ekonomiku a společnost s nasazením a entusiasmem prosazoval 
digitální agendu. Jsem přesvědčen, že digitální revoluce je obrovskou příležitostí pro všechny evropské občany a podniky, a proto jsem 
přispíval ke strategii pro jednotný digitální trh a Komisi jsem navrhl velkou část opatření, jež jsou součástí strategie. 
Teď je důležité agendu posunout dále. Tato agenda však nepatří pouze jednomu komisaři, ale celému týmu komisařů. Místopředseda Ansip 
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měl na starosti koordinaci jednotného digitálního trhu a bude tak činit i nadále. Jsem přesvědčen, že nedojde k přerušení práce na vytváření 
jednotného digitálního trhu, a jsem ochoten pomoci tak, jak mi to mé nové portfolio dovolí, aby se digitální agenda posouvala kupředu. 
 

 

 
17. 

 
ERF 
 
Jaký je Váš postoj k zařazení ERF do řádného rozpočtu? 

Od svého vzniku spolu s Římskými smlouvami v roce 1957 má Evropský rozvojový fond (ERF) vlastní právní rámec a zůstává mimo 
rámec rozpočtu EU. S finančními prostředky ve výši přibližně 30,5 miliardy EUR na období 2014–2020 (11. ERF) nicméně představuje 
velmi významnou část prostředků pro provádění rozvojové spolupráce EU. Jsem si velmi dobře vědom toho, že Evropský parlament 
dlouhodobě zastává plné zahrnutí ERV do rozpočtu EU, a to nejen z důvodů zlepšené demokratické kontroly a odpovědnosti. 
 
Ke zjednodušení případného zahrnutí fondu do rozpočtu byly během posledních let finanční podíly a finanční pravidla platná pro ERF 
postupně sjednoceny, aby se co nejvíce podobaly podílům a pravidlům rozpočtu EU.  
 
Jak uvádí sdělení Komise o přezkumu VFR v polovině období ze dne 14. září 20161, pokud jde o zahrnutí ERF do rozpočtu, bude Komise 
pečlivě analyzovat další postup a zohlední všechny příslušné okolnosti a ohledy, včetně:  
 
– celkového návrhu a struktury nástrojů vnější činnosti na období po roce 2020,  
– povahy partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po uplynutí platnosti dohody z Cotonou v roce 

2020,  
– poznatků získaných z hodnocení předchozích opatření, konzultací se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů různých ujednání.  
 

                                                           
1 Pracovní dokument útvarů Komise: průvodní dokument ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: střednědobý přezkum/revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020. Rozpočet EU zaměřený na výsledky, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016, s. 36. 
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Tato otázka bude tudíž součástí mého programu v rámci příprav na příští VFR.  

 

 

 

18. 

 
Ochrana finančních zájmů EU 
 
Jaké kroky z hlediska ochrany finančních zájmů EU plánujete za účelem udržení podstaty, pověsti a integrity investic z 
rozpočtu EU, zejména v politice soudržnosti? 
 
Udržení podstaty, pověsti, a především integrity investic z rozpočtu EU, zejména v politice soudržnosti, si vyžaduje mnohostranný přístup, 
který zahrnuje sestavování rozpočtu, návrh výdajových programů a opatření zaměřená na předcházení nesrovnalostem, jejich odhalování a 
nápravu a boj proti podvodům, korupci a ostatní nezákonné činnosti ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Komise je odhodlána 
průběžně přijímat příslušná opatření a provádět osvědčené postupy ve všech těchto oblastech: 

• Na výdajové období 2014–2020 byla pro členské státy poprvé2 zavedena povinnost zavést ve svých řídících a kontrolních systémech 
v rámci sdíleného řízení strukturálních a investičních fondů přiměřená a účinná opatření proti podvodům. Komise obecně udržuje 
dialog s členskými státy za účelem posílení jejich schopností a nástrojů k boji proti podvodům. Členským státům byl například dán k 
dispozici nástroj pro hodnocení rizik nazvaný ARACHNE, který má pomoci zjistit rizikové projekty, smlouvy a dodavatele tak, aby 
řídící orgány mohly podniknout další opatření. 

• Nové směrnice o zadávání veřejných zakázek ukládají stanovení minimálních standardů v definicích střetu zájmů, povinnost 
členských států přijmout vhodná opatření na odhalování střetů zájmů, předcházení jim a jejich nápravu, podrobnější zdůvodňování 
vyloučení uchazečů a zavedení povinného elektronického zadávání zakázek členskými státy do roku 2018.  

• Komise rovněž připravuje aktualizaci své strategie proti podvodům (poté, co plně provedla veškerá opatření navržená v první 
strategii Komise proti podvodům z roku 2011) a urychlila prosazování vnitrostátních strategií proti podvodům v členských státech. 

                                                           
2 Ustanovení čl. 125 bodu 4 písm. c) nařízení o společných ustanoveních. 
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Model(y) financování EU 
 

 
19. 

 
Komise nedávno schválila evropský obranný akční plán, podle nějž příspěvky členských států nezatíží strukturální fiskální 
úsilí očekávané od členských států a stejně se bude přistupovat k zárukám, pokud mají dopad na schodek nebo dluh. Jaký je 
Váš názor na přenesení této zásady do jiných oblastí výdajů s podobnými mechanismy příspěvků členských států? (tj. místní a 
regionální investice Evropského fondu pro strategické investice, vnitrostátní financování projektů EU atd.) 
 
Na rozpočtových pravidlech EU, zejména Paktu o stabilitě a růstu, se dohodly všechny členské státy s prvotním cílem zajistit udržitelnost 
veřejných financí a dosáhnout makroekonomické stability v EU.  

Pravidla Paktu o stabilitě a růstu nepředpokládají vyloučení žádného druhu výdajů z oblasti působnosti rozpočtového dohledu, aby se 
zajistila udržitelnost veřejných financí. Pakt o stabilitě a růstu předpokládá, že veškeré veřejné výdaje musí být dostatečně financovány. 
Jinak dojde k nárůstu veřejného zadlužení a eurozóna bude opět čelit hrozbě nepříznivých důsledků, které jsme zažili během dluhové krize 
eurozóny. 

Pakt o stabilitě a růstu však předpokládá, že určitá, tzv. „jednorázová opatření“ by mohla být za určitých podmínek, a pokud tato opatření 
mají přechodný rozpočtový účinek, jenž nevede k trvalé změně stavu rozpočtu, započtena v rámci strukturálního salda. 

Aby se zabránilo tomu, že výklad „jednorázových opatření“ jde proti liteře a duchu Paktu o stabilitě a růstu a vytváří mezery v rámci 
rozpočtového dohledu, vydala Komise přesné pokyny, které předala členským státům ve skupině náhradníků Hospodářského a finančního 
výboru. Tyto pokyny byly poté zveřejněny ve zprávě o veřejných financích za rok 2015.3 Jednorázová opatření by měla zůstat pečlivě 
vymezena. 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Tyto pokyny zahrnují několik zásad, které mají být považovány při posuzování způsobilosti určitého opatření jako 
„jednorázového“. Zaprvé, „jednorázová“ opatření by měla být skutečně jednorázová. Zadruhé, není možné je přikázat ze zákona nebo na základě autonomního rozhodnutí vlády. Rovněž by 
neměla zahrnovat volatilní složky příjmů a výdajů, jakož i cílená politická opatření, která zvyšují schodek veřejných financí. V neposlední řadě by měly mít významný dopad na saldo veřejných 
financí. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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Kromě toho uvolnění Paktu o stabilitě a růstu na podporu jiných politik Komise velmi často není nejlepším nástrojem, neboť překážky 
těchto politik jsou často strukturální a nesouvisejí s fiskální kázní. V tomto ohledu může pomoci přeskupení veřejných výdajů do položek, 
které podporují růst nebo jsou strategického významu, aniž by došlo k ohrožení důvěryhodnosti fiskálního dohledu.   

 

 
20. 

 
Vzhledem k tomu, že model financování EU se v podstatě řídil německým modelem financování, zejména po zavedení eura a 
paktu o stabilitě, a že Německo od 14. října 2016 přijalo radikální změnu modelu financování mezi spolkovým státem a 
spolkovými zeměmi, v němž spolkový stát bude v období 2020 až 2030 financovat spolkové země více než 9 miliardami EUR 
ročně, jak tato změna podle Vás ovlivní nový finanční výhled EU?  
 
Vzal jsem na vědomí nedávnou dohodu v Německu o reformě systému financování mezi spolkovým státem a spolkovými zeměmi, 
tzv. „Länderfinanzausgleich“, včetně převedení některých nových úkolů na federální úroveň a nových plnění, která bude muset spolková 
vláda financovat. 

Chtěl bych však zpochybnit předpoklad uvedený v této otázce, totiž že „model financování EU“ „se v podstatě řídil německým“. Souhrnný 
rozpočet EU nebyl nikdy koncipován jako systém daňového vyrovnávání nebo významného a záměrného přerozdělování. Neexistují žádné 
přímé finanční převody mezi členskými státy. Přerozdělovací účinky mezi regiony a členskými státy, které jsou výsledkem našich 
rozpočtových zásahů EU, jsou do značné míry důsledkem rozdělení výdajových programů, jako je např. politika soudržnosti, které sledují 
cíle stanovené na úrovni EU. 

EU nemá systém, kdy buď  

- členské státy převádí finanční prostředky mezi sebou, nebo  

- existuje federální úroveň s nezávislými zdroji příjmů, odkud je možné provádět přímé rozpočtové příspěvky členským státům nebo 
regionům. 

Z ekonomického i právního hlediska nejsou tyto dva systémy srovnatelné a navrhovanou analogii tak nelze uplatnit.  
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V rámci přípravy nového víceletého finančního rámce budu velmi dbát na to, aby byly dodržovány zásady subsidiarity, solidarity a řádného 
finančního řízení. Navíc je třeba mít na paměti, že splnění pravomocí a úkolů na úrovni EU lze očekávat pouze v případě, jsou-li podpořeny 
odpovídajícími, přiměřenými finančními prostředky.  

 

  
VFR 
 

 
21. 

 
V září 2016 Komise zveřejnila své sdělení o přezkumu/revizi víceletého finančního rámce v polovině období. Je vzhledem k 
současným okolnostem a pravděpodobnému odchodu Spojeného království z Unie podle Vás nezbytné provést důkladnou 
revizi víceletého finančního rámce? Nač by se měla případná revize víceletého finančního rámce soustředit? 

Dne 14. září 2016 přijala Komise sdělení o střednědobém přezkumu/revizi víceletého finančního rámce 2014–2020 v polovině období, 
„Rozpočet EU zaměřený na výsledky“.  
 
Komise považuje přezkum/revizi VFR v polovině období jako příležitost přehodnotit společně s ostatními orgány EU a členskými státy 
fungování VFR, upravit své priority a posílit svou schopnost plnit jednotlivé cíle a reagovat na nové výzvy. 
 
Cílem balíčku přezkumu/revize víceletého finančního rámce  je posílit podporu nejvyšších politických priorit (např. řešení migrační krize, 
podporu investic a boj proti nezaměstnanosti mladých lidí), učinit rozpočet pružnější a schopnější reakce na krize a zjednodušit fungování 
finančních programů tak, aby se jejich přínos projevil co nejrychleji a s minimální administrativní zátěží. 
Balíček návrhů poskytuje dodatečné finanční prostředky ve výši 13 miliard EUR (z toho 6,3 miliardy EUR doplňkových finančních 
prostředků) s cílem umožnit EU účinně reagovat na nové výzvy. Pro zvýšení pružnosti rozpočtu EU  navrhla Komise změnit „nařízení 
o víceletém finančním rámci“. 
 
Po intenzivních jednáních v Radě a po několika neformálních setkáních mezi Radou a Parlamentem vznikl kompromisní balíček, který by 
mohl být základem konečné dohody, jakmile budou odstraněny zbývající výhrady.   
Kompromisní balíček zahrnuje tyto doplňkové prostředky: 
 

• 3,9 miliardy EUR v oblasti migrace a bezpečnosti (vnitřní i vnější rozměr). 
 

• 1,2 miliardy EUR pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, tj. o 200 milionů více, než navrhuje Komise. Společně 
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s financováním z Evropského sociálního fondu jsou nyní pro tuto iniciativu k dispozici další finanční prostředky ve výši 2,4 miliard 
EUR. 

 
• Posilování, prostřednictvím přerozdělení, důležitých programů v okruhu 1a podporujících růst a zaměstnanost, včetně: 

o programu Horizont 2020: + 200 milionů EUR 
o Nástroje pro propojení Evropy – doprava: + 300 milionů EUR 
o programu Erasmus +: + 100 milionů EUR 
o programu COSME: + 100 milionů EUR. 

 
 

 
Tato široká dohoda mimo jiné umožňuje zavést v nařízení o víceletém finančním rámci tolik potřebnou větší flexibilitu pro závazky 
a platby. To znamená, že roční částka z disponibilních prostředků z nástroje pružnosti by se zvýšila z 471 milionů EUR na 600 milionů 
EUR (v cenách z roku 2011), kromě možnosti využít nevyužité prostředky z Fondu solidarity Evropské unie a Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci. V roce 2017 by tyto nové nástroje pružnosti mohly přinést až 800 milionů EUR dodatečné flexibility 
(v závazcích). 
Kromě toho by se roční částky, které jsou k dispozici v rezervě na pomoc při mimořádných událostech, zvýšily z 280 milionů EUR na 300 
milionů EUR v cenách roku 2011. 
 
Také celkové rozpětí pro závazky bude rozšířeno, a to pokud jde o dobu platnosti i oblast působnosti, aby byla pokryta i opatření v oblasti 
migrace a bezpečnosti. 
 
Stanovení limitů celkového rozpětí u plateb se zvýší o celkovou částku 5 miliard EUR v cenách roku 2011 (2 miliardy EUR v roce 2019 a 3 
miliardy EUR v roce 2020), aby bylo možné upravit stropy na roky 2019 a 2020 směrem nahoru přičtením rozpětí a nedočerpání 
z předchozích let, aniž by bylo nutné revidovat výši těchto stropů. Pomůže to snížit riziko nahromadění závazků na konci VFR 2014–2020, 
jak k tomu došlo na konci předchozího VFR.  
 
Ačkoli se postup přijetí revize v polovině období liší od postupu schvalování ročního rozpočtu, je třeba uznat úsilí, které vynaložilo 
slovenské předsednictví, aby se do celého procesu v co největší míře zapojil Parlament. Jsem si vědom toho, že výsledek nemusí splňovat 
všechny dobře podložené naděje. Avšak v době, kdy je posílení výdajů EU po celé Unii stále více nepopulární, bychom předložený balíček 
neměli opomíjet. 
 
Přijetí revize v polovině období by bylo velkým úspěchem. Mělo by poskytnout stabilitu a tolik potřebnou jednotu do těžkých časů, které 
jsou před námi. Dohoda je po realizaci několika dalších kroků na dosah, ale aby k tomu skutečně došlo, musí obě strany projevit pružnost. 
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Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a maltským předsednictvím tak, aby se nám této dohody podařilo dosáhnout během 
několika měsíců, než se budeme muset soustředit na jiné otázky. 
 
A samozřejmě jakékoli politické dohody o této revize v polovině období nesmějí zasahovat do výsad obou složek rozpočtového orgánu. Je 
třeba zachovat pravomoci Parlamentu a Rady v rámci ročního rozpočtového procesu.  
 
  
 
 

 
22. 

 
V roce 2017 by měla začít příprava nového víceletého finančního rámce na období po roce 2020. V tomto ohledu: 
 
- Jaké má podle Vás v novém rámci místo politika soudržnosti – měla by být posílena, či naopak oslabena? 
 
- Domníváte se, že by provádění Fondu soudržnosti mělo být po roce 2020 prodlouženo? 
 
- Myslíte si, že je Nástroj pro propojení Evropy účinným nástrojem provádění politiky, a jaký je Váš názor na jeho místo v budoucnosti? 
 
- V současném programovém období se velkou měrou přešlo k používání finančních nástrojů pro různé politiky a programy EU. 
Počáteční výsledky a připomínky Účetního dvora však ukazují, že finanční nástroje jsou spojeny s pomalou realizací a vytvářejí mezi 
členskými státy a regiony EU další rozdíly. Jaký je Váš názor na budoucí úlohu finančních nástrojů v politice soudržnosti a v jiných 
politikách EU? 

Politika soudržnosti bude i v příštím VFR hrát nadále důležitou úlohu. Totéž platí pro podporu transevropských projektů infrastruktury 
v oblasti dopravní, digitální a energetické politiky. Všechny tyto politiky projdou v nadcházejících měsících hodnocením svých příspěvků 
ke svým politickým cílům.  
 
Jistě chápete, že Vaši otázku týkající se rozsahu konkrétních politik v příštím VFR nemohu v této rané fázi přípravného procesu 
zodpovědět. Jako první krok budeme muset pečlivě posoudit manévrovací prostor v rozpočtu, a to za plného zohlednění makroekonomické 
předpovědi a jiných okolností, které jsou pro dané období významné. Jsem odhodlán vést rozsáhlé konzultace, mimo jiné s Parlamentem. 
 
Důležitým prvkem bude prozkoumání možností zvýšení pákového efektu rozpočtu EU. Toho lze dosáhnout různými způsoby, 
např. prostřednictvím zvýšení spolufinancování z vnitrostátních rozpočtů s cílem posílit odpovědnost za provádění evropských politik nebo 
díky širšímu využívání finančních nástrojů. 
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Stávající VFR již ve srovnání s předchozím obdobím zaznamenal určitý nárůst využití finančních nástrojů. Sdělení o přezkumu/revizi 
v polovině období poskytuje první posouzení jejich provádění, na jehož základě Komise předložila návrhy na zjednodušení jejich 
používání, zejména ve spojení s evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) a s Evropským fondem pro strategické 
investice (EFSI). 
  
Součástí šetření z hlediska hodnocení výkonnosti těchto nástrojů s ohledem na příští VFR bude regionální přístup. Vyskytla se jistá obava, 
že provádění těchto nástrojů je velmi koncentrováno v konkurenceschopnějších členských státech, a to zejména pokud jde o EFSI. Pokud 
však předmětné zmobilizované investice porovnáme k velikosti hospodářství, pak je na čele momentálně Estonsko, zatímco například 
Německo je až v poslední třetině členských států.  
 
Komise dále navrhla rozšířit služby Evropského centra pro investiční poradenství, které  zajistí, aby členské státy s méně rozvinutými 
finančními trhy mohly z finančních nástrojů také získat maximální prospěch. 
 
Pokud jde o příští VFR, klíčem k posouzení toho, jak může být používání stávajících nástrojů (včetně EFSI) dále rozšířeno, je důkladné 
posouzení jejich fungování, zejména s cílem určit nejúčinnější způsoby provádění.  

 
 

 
23. 

 
Jak je podle Vašeho názoru nutné změnit systém tradičních vlastních zdrojů, aby zajišťoval větší nezávislost a udržitelnost 
financí EU?  

(Poznámka: Pokud otázka souvisí spíše s vlastními zdroji než s tradičními vlastními zdroji, viz odpověď na otázku č. 4 Rozpočtového 
výboru.) 
 
Především je třeba mít na paměti celkový význam tradičních vlastních zdrojů, což jsou převážně cla, v rámci širšího systému vlastních 
zdrojů. Tradiční vlastní zdroje tvoří pouhých 13 % celkových vlastních zdrojů, takže udržitelnost financí EU mnohem více závisí na jiných 
vlastních zdrojích než na těch tradičních. Ovšem je třeba říci, že celní unie poskytuje skutečné vlastní zdroje EU a přináší do rozpočtu EU 
značné částky.  
  
I přes probíhající liberalizace obchodu se příjmy rozpočtu EU z tradičních vlastních zdrojů v posledním desetiletí zvýšily zhruba o 25 %, 
z 14,9 miliardy EUR v roce 2006 na 18,6 miliardy EUR v roce 2015. Plnění rozpočtu v roce 2016 tento trend potvrzuje. Systém tradičních 
vlastních zdrojů stojí na dvou pilířích, usnadňování obchodu a ochraně finančních zájmů EU. Měla by se nadále udržovat vhodná 
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rovnováha mezi těmito dvěma pilíři, aby se posilovala nezávislost a udržitelnost systému tradičních vlastních zdrojů.  

 

 
24. 

 
Jelikož nedávné třístranné jednání o rozpočtu na rok 2017 proběhlo za působení jiného komisaře, mohl byste vysvětlit své 
stanovisko k němu? Jaké jsou Vaše cíle pro rozpočet na rok 2018 a jaké místo v něm má politika soudržnosti? 

Komise pracuje kolektivním způsobem. To znamená, že před zahájením jednání proběhly konzultace se všemi členy kolegia. Rozpočet 
na rok 2017 v podobě, v jaké byl přijat, má plnou podporu Komise i moji. Přijetí rozpočtu na rok 2017 bylo pro orgány EU velmi 
pozitivním signálem. Nebylo snadné, ale všechny strany jednaly zodpovědně a učinily nezbytné ústupky. Jedná se o společný úspěch 
orgánů EU a jasný důkaz toho, že EU dokáže překonat neshody.  
 
Rozpočet je dobrý, jelikož posiluje prioritní oblasti růstu, konkurenceschopnosti a pracovních míst, řízení migračních toků a řešení 
bezpečnostních hrozeb jak v Unii, tak i v sousedních zemích, jak navrhla Komise a jak je prosazuje Evropský parlament.  
 
Rozpočet na rok 2018 musí zajistit, že EU bude mít k dispozici prostředky nezbytné k tomu, aby na tyto výzvy opět účinně reagovala.  
Pokud jde o politiku soudržnosti, v roce 2018 by její realizace měla dosáhnout plného tempa, což znamená, že úrovně plateb by se měly 
ve srovnání s lety 2016 a 2017 dosti výrazně zvýšit. Je důležité stanovit vhodnou výši požadovaných prostředků na rok 2018, která umožní 
plné provedení žádostí o platby, aby se tak zabránilo vzniku nových zpožděných plateb.  
 
 

 
25. 

 
Revize víceletého finančního rámce je pro zástupce Evropského parlamentu dosud nedořešenou otázkou. Vyvinete ve funkci 
komisaře pro rozpočet a lidské zdroje dostatečné úsilí k tomu, aby účinný přezkum v polovině období měl jen malé zpoždění? 

Jak jsem uvedl v odpovědi na otázku 21 výše, cílem Komise je dosáhnout dohody s Evropským parlamentem a Radou o finančních 
aspektech a o změně nařízení o víceletém finančním rámci co nejrychleji. Proto budu i nadále konstruktivně spolupracovat s maltským 
předsednictvím a Parlamentem, aby tohoto cíle bylo úspěšně dosaženo co nejdříve a aby se zajistilo řádné zohlednění obav vyslovených 
Parlamentem. 
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26. 

 
Brexit 
 
Jaká přerozdělení zaměstnanců v souvislosti s brexitem plánujete a jak se připravujete na jejich zvládnutí? 
 
Jak bylo uvedeno v prohlášení v návaznosti na neformální setkání hlav států nebo předsedů vlád 27 členských států, jakož i předsedů 
Evropské rady a Evropské komise dne 15. prosince 2016, jednání nemohou začít před tím, než Spojené království učiní oznámení o 
vystoupení z Unie. V této souvislosti, jak je stanoveno v prohlášení, bude v rámci tohoto procesu hrát důležitou úlohu Evropský parlament. 
Pokud jde o technickou podporu, byla vytvořena pracovní skupina pro řešení veškerých otázek souvisejících s brexitem, vedená Michelem 
Barnierem v roli hlavního vyjednavače. Tento nový útvar působí pod přímým vedením předsedy Junckera, využívá politické podpory všech 
generálních ředitelství a útvarů Komise a obzvláště úzce spolupracuje s generálním sekretariátem a právní službou. 
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III. Otázky Výboru pro právní záležitosti 
 
Č. Otázka 

 
1. 

 
Jako komisař pro rozpočet a lidské zdroje budete mít konečnou odpovědnost za oblasti, jež se přímo dotýkají pracovníků 
institucí. Za všechny uveďme otázku náboru, pracovních podmínek či evropských škol. V souvislosti s tím, jak se zpomaluje 
demografický růst, se orgány EU při nabírání pracovníků potýkají s čím dál větší konkurencí ze strany jiných zaměstnavatelů. 
Aby mohla však EU odpovídajícím a účinným způsobem reagovat na současné a budoucí výzvy, potřebuje efektivní úřednický 
aparát, jejž budou tvořit vysoce kvalifikovaní muži a ženy, kteří budou disponovat znalostmi jazyků a kteří budou pocházet z 
co nejširšího geografického rozpětí členských států.  
 
Co podniknete s ohledem na strategii Vaší předchůdkyně? Zejména jaká opatření plánujete přijmout k získání a udržení 
„nejlepších a nejchytřejších“? Jak přispějete k vytvoření skutečné podnikové strategie řízení talentů? Jak zajistíte, aby příděl 
prostředků na lidské zdroje odpovídal prioritám Komise v zájmu racionalizace jejích pracovních metod? Jak podpoříte rovnost 
žen a mužů v procesu náboru a v celé profesní dráze? Jaký je současný stav, pokud jde o zajištění rovnosti žen a mužů mezi 
zaměstnanci institucí? Jak přispějete k dosažení 40% podílu žen ve vyšších a středních řídicích pozicích v Komisi do konce 
svého funkčního období? Evropská komise má jedinečnou možnost jít příkladem a podporovat tyto politiky v celé EU. Jak chcete 
účelně přispět k zajištění toho, aby se rovnost žen a mužů prosazovala horizontálně nad rámec vnitřních politik Komise? Jaké 
je Vaše stanovisko k postavení a právům britských zaměstnanců po brexitu?  
 
Jsem pevně přesvědčen o tom, že evropská veřejná služba tvořená obětavými a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci má zásadní význam pro 
realizaci naší ambiciózní agendy. To jsem uvedl již nesčetněkrát při svých setkáních s lidmi, s nimiž jsem jednal jakožto komisař pro 
energetiku a komisař pro digitální ekonomiku, i s novináři a zúčastněnými stranami. Hovořil jsem o dobré práci úředníků EU často a aktivně. 
V uplynulých letech byla zahájena řada iniciativ a v návaznosti na ně budu usilovat o zajištění vhodných podmínek pro to, aby zaměstnanci 
mohli podávat výsledky a zůstávali oddaní věci.  

Evropské orgány musí zůstat konkurenceschopnými na mezinárodním trhu práce, aby dokázaly přilákat ty nejlepší a nejnadanější zájemce ze 
všech členských států. Proto budu pokračovat v provádění politiky přijímání pracovníků na základě prokázaných schopností a zároveň budu 
podporovat informační akce s cílem ukazovat atraktivitu kariéry v rámci EU. Organizování výběrových řízení EU bude třeba lépe sladit s 
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potřebami orgánů, například přijímáním zaměstnanců s vyšší kvalifikací ve specifických oblastech (např. ekonomie, finance nebo energetika 
atd.). Díky cílenějším výběrovým řízením EU bychom také měli přilákat ty nejnadanější uchazeče z celé Unie.  

Budu pokračovat v provádění nedávné strategie Komise pro řízení talentů, jejímž cílem je v maximální možné míře využít schopností osob, 
které byly přijaty. V náročné situaci ztenčujících se lidských zdrojů můžeme a musíme více usilovat o podporu špičkového řízení i mobility a 
rozvoje zaměstnanců.  

Ve stejném duchu jakožto komisař pro rozpočet a lidské zdroje zajistím, aby rozhodování Komise o přidělování zdrojů zůstalo nadále 
podložené fakty, plně zohledňovalo rozpočtové prostředky, které jsou k dispozici, a umožňovalo rychlé přesuny talentů do prioritních 
oblastí. Budu usilovat o dosažení součinnosti a efektivity v oblasti koordinace, podpory a dalších horizontálních funkcí Komise. Kromě toho 
budu podporovat využívání flexibilních struktur a spolupráce, jež povedou k účinnější a rychlejší realizaci cílů Komise.  

V našem složitém politickém prostředí je nezbytné využívat schopností všech našich pracovníků – žen i mužů. Ženy v současnosti tvoří 55 
% všech zaměstnanců Komise. Komise má vyvážený soubor opatření, jenž kombinuje cíle v oblasti rovnosti žen a mužů a monitorování a 
jehož smyslem je podpořit rovnost žen a mužů při přijímání a výběru pracovníků i v celé profesní dráze. Pokud jde o počet žen ve vedoucích 
funkcích, v současné době je zastoupení žen ve vrcholném vedení přibližně 31 % a na úrovni středního managementu přibližně 34 %. 
Komise naváže na značný pokrok, jehož bylo dosaženo od roku 2014, a zintenzivní své úsilí, aby dosáhla cíle 40% podílu žen na vedoucích 
postech do roku 2019. Budu podporovat veškerá opatření, která mají zvýšit počet uchazeček o vyšší a střední řídicí pozice, jako jsou odborné 
vzdělávání, poradenské programy nebo možnosti flexibilní práce. Kromě toho požádám útvary Komise, aby vyvíjely větší snahu v oblasti 
prvního jmenování žen na pozice ve středním managementu.  

Na samém počátku svého nového mandátu navrhnu, aby Komise schválila novou strategii pro rozmanitost a začlenění zaměstnanců až 
do roku 2019. Rozmanitost a začlenění, které jdou nad rámec koncepce rovnosti žen a mužů, jsou významné pro výkonnost Komise a pro to, 
jaký signál vysíláme našim členským státům i zbytku světa.  

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie. I když stále přetrvávají jisté nerovnosti, zejména na trhu práce, učinila 
EU v posledních desetiletích značný pokrok díky právním předpisům v oblasti rovnocenného zacházení, začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů a zvláštním opatřením pro zlepšení postavení žen. Rámec pro budoucí práci Komise na zlepšování rovnosti žen a mužů stanoví 
„Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“, který byl zveřejněn v prosinci 2015. V této oblasti budu úzce 
spolupracovat s komisařkou Jourovou.   

Pokud jde o budoucnost občanů Spojeného království v rámci orgánů EU, tato otázka bude řešena v rámci jednání podle článku 50. V této 
fázi bych chtěl jen připomenout, co řekl předseda Juncker po referendu ve Spojeném království, zejména že zaměstnanci ze Spojeného 
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království jsou především „úředníky Unie“ a že jsme odhodláni jim pomáhat. 

 
 
2.  

 
Jak hodnotíte rozhodnutí Komise C(2006) 1624/3 o politice v oblasti ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a 
sexuálnímu obtěžování v Komisi? Řešilo toto rozhodnutí náležitě potřebu vytvořit a udržet v Komisi pracovní prostředí, v němž 
není trpěna jakákoliv forma obtěžování? Neměli by si Komise a komisař odpovědný za lidské zdroje svým chováním k 
zaměstnancům a na veřejnosti stanovit vyšší normy nad rámec písemných politik? 
 
Komise je odhodlána poskytovat pracovní prostředí, v němž nedochází k obtěžování a kde se s každým zachází s respektem a důstojně. 
Politika Komise pro boj proti obtěžování, jež vychází z rozhodnutí přijatého v roce 2006, je založena jednak na preventivním přístupu a 
jednak na reaktivních opatřeních. Prevence zahrnuje obecné informace dostupné všem zaměstnancům a školení. K reaktivním opatřením se 
řadí dva postupy (jeden neformální a jeden formální), které mají řešit situace sporů na pracovišti a údajného obtěžování. 

Povinnost zaměstnavatele chránit své zaměstnance a zaručit respektování důstojnosti žen a mužů na pracovišti je pro mě zásadní. 
Neshledávám v Komisi žádný zvláštní trend obtěžování, které by vytvářel systémový problém. Na druhou stranu však musím jasně říci toto: 
neměli bychom dopustit ani jediný případ obtěžování. Komise by proto měla pokračovat v preventivních opatřeních a nadále prosazovat 
pracovní prostředí založené na vzájemné úctě. V případě potřeby by se mělo i nadále uplatňovat formální vyšetřování a sankce. 

Celkově lze říci, že zavedení politiky boje proti obtěžování zcela jistě představovalo pozitivní krok směrem k zajištění ohleduplnějších 
pracovních vztahů. V provádění rozhodnutí Komise z roku 2006 bylo dosaženo značného pokroku. Navržení formálního a neformálního 
postupu, vytvoření sítě důvěrných poradců, zřízení specializovaných útvarů s cílem řešit potenciální případy, organizace školení a vydávání 
brožur pro zaměstnance i manažery lze rozhodně za pokrok považovat. 

Příslušné útvary Komise získaly od roku 2006 značné zkušenosti s řešením stížností týkajících se obtěžování. Kromě toho Soudní dvůr 
Evropské unie vydal v této oblasti od roku 2006 několik rozsudků. Zatímco v praktickém fungování Komise byly tyto rozsudky již 
provedeny, dosud se neodrážejí ve vypracovávání rozhodnutí Komise. Ze všech těchto důvodů je jednou z legislativních iniciativ, jež budu 
jakožto komisař pro lidské zdroje iniciovat, přijetí revidovaného rozhodnutí o prevenci obtěžování na pracovišti a boji proti němu. 
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3. 

 
Článek 298 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že se při plnění svých úkolů orgány, instituce a jiné subjekty Unie 
opírají o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu. V roce 2004 a pak v roce 2014 prošly služební řád a pracovní řád 
zásadní reformou. Občané ovšem očekávají nejen vysoce kvalitní službu, v rámci které budou dodržovány zásady integrity a 
legality, ale také to, že služba bude fungovat v takovém kontextu, kde bude zajištěna nejvyšší možná transparentnost. 
 
Ve svých usneseních ze dne 15. ledna 2013 a 9. června 2016 Parlament požádal Komisi, aby na základě článku 298 SFEU 
předložila návrh nařízení o otevřené, účinné a nezávislé evropské správě. Rovněž vypracoval studii o evropské přidané 
hodnotě ve vztahu ke správnímu právu procesnímu. Parlament je přesvědčen, že pravidla řádné správy podporují 
transparentnost a odpovědnost. V současnosti je důležitější než kdy dříve posílit legitimitu Unie a důvěru občanů v její správu. 
Jsme přesvědčeni, že nařízení posilující transparentnost a právní srozumitelnost postupů a povinností správy Unie vůči 
evropským občanům by tohoto cíle dosáhlo. Velmi nešťastné však je, že Komise se k právní úpravě správy EU staví neochotně a 
brání se jí. Tento přístup nechápeme. Co si o této záležitosti myslíte? Jaké důkazy by Komisi přesvědčily, že je nejvyšší čas 
předložit výše zmíněné nařízení? Budete s Parlamentem za tímto účelem spolupracovat? 
 
Občanům se správa EU zvnějšku jeví jako věž ze slonoviny. Plánoval byste vytváření platforem, výměnných programů a 
informačních setkání v členských státech za účelem budování mostů a přiblížení správy EU občanům? 
 
Služební řád již stanoví rozsáhlý rámec pravidel, zásad a postupů, jejichž cílem je otevřená, efektivní a nezávislá interakce s občany EU. 
Tyto aspekty byly dále posíleny reformami služebního řádu v letech 2004 a 2013. Vzhledem k tomu, že služební řád se uplatňuje spolu 
s dalšími soubory horizontálních pravidel, jako je mimo jiné kodex řádné správní praxe, nařízení o ochraně údajů a nařízení o přístupu 
k dokumentům, dosahuje v současné době velmi vysoké míry transparentnosti.  

Pokud jde o odvětvové iniciativy v oblasti článku 298 Smlouvy o fungování EU, je třeba uvést veřejný rejstřík všech prováděcích pravidel 
týkajících se zaměstnanců v orgánech EU. Tento rejstřík byl stanoven v rámci reformy služebního řádu z roku 2013 s cílem zlepšit znalosti 
a zvýšit transparentnost v otázce, jak orgány fungují na interní úrovni, a vytvořit tak důvěru ve správu Unie. Poté, co byl veřejný rejstřík bez 
prodlení zřízen, je nyní veřejně k dispozici, a přináší tak větší míru transparentnosti v oblasti služebního řádu EU. 

Komise je odhodlána zajistit, aby občané, podniky a zúčastněné strany mohli spolupracovat se správními orgány, které jsou otevřené, 
nezávislé a efektivní. Pro tento účel má Komise stejně jako ostatní orgány a instituce EU k dispozici zavedený soubor horizontálních 
pravidel, jimiž se řídí její správní praxe.  

Pokud jde o kodifikaci správního práva EU, Komise se v této fázi stále nedomnívá, že by přínosy využívání jednotného horizontálního 
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právního nástroje, který by kodifikoval správní právo, převažovaly nad náklady. Přijmout návrh předkládaný Evropským parlamentem by 
znamenalo nejen vytvářet nové právní předpisy, ale bylo by rovněž nutné provést přezkum značného množství stávajících právních předpisů 
EU. I kdyby byla kodifikace uskutečněna obezřetně a se smyslem pro přiměřenost, mohla by způsobit problémy při vymezení mezi 
obecnými a specifickými pravidly, čímž by se nezlepšila jednoznačnost právních předpisů ani nezjednodušily soudní spory pro dotčené 
občany a podniky. 

Kodifikací by se rovněž odstranila flexibilita potřebná k přizpůsobení se konkrétním potřebám. Tyto problémy a obtíže potvrzuje i návrh 
nařízení Evropského parlamentu. V textu dosud není uvedeno, jaké jsou nedostatky a nesrovnalosti v rámci současných právních předpisů 
a co je tedy důvodem pro předložení horizontálních legislativních řešení jakožto přiměřené odpovědi, která by je měla řešit. Neposuzuje se v 
něm zatím ani konkrétní dopad ustanovení, jež obsahuje. Místo aby se pouštěla do velice složitého procesu kodifikace s nejistou přidanou 
hodnotou, má Komise v úmyslu pokračovat v řešení konkrétních problémů tak, jak vyvstanou, analyzovat základní příčiny a přijímat 
nezbytná opatření. 

 

 
4.  

 
Podle článku 11 Smlouvy o Evropské unii „za účelem zajištění soudržnosti a transparentnosti činností Unie vede Evropská 
komise s dotčenými stranami rozsáhlé konzultace“. A orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s 
reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.  Co uděláte pro dosažení lepší rovnováhy mezi příspěvky od 
zúčastněných stran z řad podniků a příspěvky občanské společnosti a jednotlivců? Co uděláte pro zlepšení zveřejňování 
jednání a schůzek se zájmovými skupinami? 
 
Podle programu zlepšování právní úpravy4 chce tato Komise pozorně naslouchat občanům a zainteresovaným stranám, a proto se zavazuje 
ke konzultacím, které jsou vysoce kvalitní a transparentní, oslovují všechny zúčastněné strany a zaměřují se na důkazy, které jsou potřebné 
pro správné rozhodování. Ti, jichž se právní předpisy dotýkají, nejlépe rozumí budoucímu dopadu předpisů a mohou také poskytnout 
podklady potřebné k jejich zdokonalení. V zájmu zajištění transparentnosti jsou všechny příspěvky k veřejným konzultacím a následné 
zprávy zveřejňovány na internetových stránkách Komise, které se zabývají daným tématem politiky.   

                                                           
4 COM(2015) 215 final – https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_cs. 
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Při analýze příspěvků a podávání zpráv o výsledcích konzultací Komise pečlivě zvažuje různé skupiny zainteresovaných stran, které se 
zúčastnily, i to, koho zastupují a jaké názory vyjádřily.  Jelikož však respondenty veřejné konzultace nikdo nevybírá, nejedná se 
o reprezentativní vzorek občanů a zainteresovaných stran z EU. Veřejné konzultace proto nemají za cíl poskytnout věrný obraz toho, co si 
myslí evropští občané a zúčastněné strany, nepředstavují „hlasování“ nebo průzkum, nýbrž mají shromáždit různé názory občanů 
a jednotlivých zainteresovaných stran na příslušnou iniciativu Komise. Tímto způsobem také Komise vypracovává zprávy o příspěvcích 
ke konzultacím. 

 
 
5. 

 
Jakožto komisař pro rozpočet a lidské zdroje budete odpovědný za úzkou spolupráci s komisařem pro digitální ekonomiku a 
společnost na tom, aby se Evropská komise díky používání digitálních technologií stala otevřenější a pracovala účinněji. Jak 
zajistíte, aby zdroje Komise byly používány k dosažení priorit včetně programu ISA2 a strategie v oblasti otevřeného softwaru, 
kterou přijala sama Komise? 
 
Informační a komunikační technologie (IKT) patří mezi hlavní oblasti sdělení o přezkumu součinnosti a efektivity v Komisi z roku 20165. 
Účelem tohoto sdělení je dosáhnout účinných výsledků při provádění politik EU a vymezuje se v něm řada opatření v oblasti IKT v těchto 
směrech:  
 
 Agenda digitální transformace zahrnuje tři pilíře: 

 
1) Automatizaci základních podnikových procesů v generálních ředitelstvích a útvarech. Již nyní pracujeme na těchto opatřeních: 

 
• vytvoření jediného prostoru pro výměnu elektronických údajů (SEDIA)6, který umožní standardizovaný a jednotný komunikační 

kanál pro předkládání, uchovávání a zpracování údajů poskytnutých v rámci řízení o udělení grantu a zadávacích řízení, 
• definování podnikového řešení elektronického zadávání zakázek, které bude povinné pro všechna GŘ a útvary a sjednotí rozdílné 

                                                           
5 SEC(2016) 170 ze dne 4. dubna 2016. 

6 Jak je stanoveno v článku 95 finančního nařízení. 
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postupy zadávání veřejných zakázek, 
 

• rozšíření nového řešení elektronických grantů do všech dotčených GŘ, která spravují přímé granty a v příslušných případech 
i nepřímé granty. 
 

Kromě zvýšení efektivity, které lze očekávat v důsledku harmonizace postupů, všechna tato opatření usnadní vztahy se společnostmi, 
malými a středními podniky, organizacemi a obecně občany, s nimiž je Komise v každodenním kontaktu při provádění politik a rozpočtu 
EU. 
 

2) Řešení týkající se dat velkého objemu a analýzy dat, kde Komise i nadále provádí pilotní projekty za účelem budování své 
analytické infrastruktury. 
 

3) Komponenty architektury, kde má Komise v úmyslu určit a zavést soubor opakovaně použitelných komponent, čímž se podpoří 
zavádění nových systémů a postupů napříč útvary Komise. To zahrnuje zavedení elektronického podpisu v rámci příslušných 
(interinstitucionálních) správních postupů nebo generalizaci přihlášení EU Login (bezpečné elektronické identifikace pro přístup 
k systémům EU, kterou využívají již více než 2 miliony uživatelů). 
 

 Digitální pracoviště budoucí iniciativy pro přezkum součinnosti a efektivity v rámci IKT je zaměřeno na poskytování správných nástrojů, 
platforem a služeb zaměstnancům tak, aby mohli pracovat a spolupracovat kdekoli a kdykoli s odpovídajícím zabezpečením, čímž se 
optimalizují jejich pracovní podmínky a produktivita.  
 

 Konsolidační a normalizační složka přezkumu součinnosti a efektivity v rámci IKT zahrnuje: 
 

1) Konsolidaci místních datových center do dvou datových center (pro účely kontinuity činností) v Lucemburku. Nedávno jsem se 
osobně zúčastnil otevření jednoho z těchto datových center, které umožní přesunutí dat a systémů z rozptýlených místních 
datových center GŘ. 
 

2) Centralizovanou správu vybavení IT generálním ředitelstvím DIGIT, jejíž součástí je centralizace a standardizace vybavení IT pro 
koncové uživatele a souvisejících podpůrných služeb. 
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 Významnou roli v neposlední řadě hraje také bezpečnost IKT, a to díky: 
 

• důslednému provádění klíčových bezpečnostních postupů IT v celé Komisi,  

• zlepšení globální infrastruktury pro bezpečnost IT (zabezpečení sítě a koncových bodů) a 

• zajištění účinného řízení bezpečnosti IT a informování vrcholného vedení, odborníků z oblasti IT i koncových uživatelů 
o globální bezpečnosti IT (rizika a hrozby). 

• Předpokládá se, že bude dosaženo účinnějších bezpečnostních funkcí IT prostřednictvím částečné centralizace úlohy místního 
inspektora pro bezpečnost informací, která je nyní decentralizována v různých generálních ředitelstvích. 

 
V roce 2015 Komise obnovila svou strategii pro otevřený software (OSS). Ta je nedílnou součástí IKT v Komisi, a to jak interně, tak v 
případě nástrojů dostupných široké veřejnosti. Využíváme OSS v rámci všech našich postupů, od centrálního datového centra přes prohlížeče 
v našich počítačích a kolaborativní stránky až po nástroje pro občany EU. A společně s komisařem pro digitální agendu budeme nadále 
pracovat na jeho využívání v administrativních i politických postupech prováděných útvary Komise. 
 
Nezbytným předpokladem pro úspěch výše zmíněných iniciativ je přidělení dostatečných zdrojů. V tomto ohledu bude mít zásadní význam 
úloha programu ISA2 a synergie s operačními programy, které se týkají velkých grantů a veřejných zakázek. Bude se jednat zejména 
o iniciativy související s harmonizací podnikových procesů, které výrazně zlepší přístup zúčastněných stran a jejich zapojení do provádění 
politik a rozpočtu EU. V tomto ohledu Komisi pomohou rovněž pokyny, řešení a nástroje poskytované programem ISA2 na podporu úsilí 
evropských orgánů veřejné správy o modernizaci.  
 
Vzhledem k své předchozí funkci se domnívám, že mám dobré předpoklady pro to, abych chápal význam programu ISA2 a jeho přínos pro 
interoperabilitu a modernizaci veřejného sektoru v Evropě, a jsem si plně vědom úlohy tohoto programu v prevenci zdvojování úsilí 
jednotlivých správních orgánů, a ve své nové funkci budu i nadále sledovat pokrok v této oblasti, abych se ujistil, že budou přiděleny 
nezbytné zdroje a že Komise bude využívat pokyny a řešení programu ISA2 a vyhne se zdvojování zdrojů. Evropský parlament bude moci 
sledovat pokrok při jeho provádění, a to zejména prostřednictvím každoročního podávání zpráv, jež vyžaduje rozhodnutí o ISA2 (článek 13). 
 
Při provádění některých opatření plánovaných Komisí, jak je uvedeno výše, bude velmi užitečná řada iniciativ Evropského parlamentu 
prostřednictvím rozpočtových pilotních projektů a přípravných akcí. Zejména nové přípravné akce (v návaznosti na související pilotní 
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projekty) týkající se tématu „Správa a kvalita softwarového kódu – Audit svobodného softwaru a softwaru s otevřeným zdrojovým kódem“ a 
„Zašifrovaná elektronická komunikace orgánů a institucí EU“ usnadní provádění řešení v oblasti otevřeného softwaru a současně zajistí 
nezbytnou míru bezpečnosti a ochrany institucí EU a uživatelů obecně. Kromě toho nové pilotní projekty „Nové technologie a nástroje IKT 
pro provádění a zjednodušení evropských občanských iniciativ“ a „Zavádění elektronických dokladů totožnosti a digitálních podpisů 
prostřednictvím provádění nařízení eIDAS Evropským parlamentem a Komisí“ poskytnou vítané finanční prostředky pro práci Komise v této 
oblasti. 
 
 

 
6.  

 
Jak hodnotíte současné právní předpisy, pokud jde o rovné zacházení se zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci, a čím 
přispějete k zajištění rovného zacházení se zaměstnanci Komise, především s těmi, kteří jsou součástí komunity LGBTI? 
 
Pokud jde o zaměstnance z komunity LGBTI, Komise důsledně zastává politiku nediskriminace. Interní pravidla a postupy Komise v oblasti 
lidských zdrojů byly navrženy a jsou prováděny v souladu se zásadou nediskriminace. Osobně jsem v průběhu své politické kariéry vždy 
podporoval politiky a právní předpisy ve prospěch osob z komunity LGBTI.  

Podle služebního řádu mohou být registrovaná partnerství, uznaná příslušnými orgány členského státu, rovněž uznána Komisí tak, aby mohl 
dotyčný pracovník získat některé (částečná rovnocennost partnerů a manželů) nebo všechny (úplná rovnocennost partnerů a manželů) 
výhody, na něž mají podle služebního řádu nárok ženatí úředníci a ostatní zaměstnanci / vdané úřednice a ostatní zaměstnankyně. Úplná 
rovnocennost náleží zejména registrovaným homosexuálním partnerům, kteří nemají možnost uzavřít v členském státě právoplatné 
manželství, což se posuzuje na základě právních předpisů platných pro partnery podle jejich státní příslušnosti nebo místa bydliště. 

Zaměstnanci vystavení obtěžování či nevhodnému chování, a to i v souvislosti se sexuální orientací, mají možnost vyhledat pomoc buď 
prostřednictvím neformálního postupu, kdy s cílem vyřešit konflikt a podporovat oběť zasáhne síť zvláště vyškolených důvěrných poradců, 
nebo prostřednictvím formálního řízení, kdy proběhne vyšetřování a mohou být uplatněna disciplinární opatření. 

Aniž by se zapomínalo na rovné příležitosti, jsem pevně přesvědčen, že bychom měli přijmout přístup založený na pokročilejší koncepci 
organizačního rozvoje, jíž je rozmanitost a začlenění. Inkluzivní pracovní prostředí je prostředí, kde nikdo nepociťuje potřebu utajovat ze 
strachu z diskriminace některou složku své identity, včetně složek souvisejících se sexuální orientací. Pracovní kulturu založenou 
na hodnotách rozmanitosti a začleňování lze ještě dále posilovat, například prostřednictvím osvětových kampaní nebo školení zaměřených 
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na problematiku rozmanitosti, včetně aspektů týkajících se LGBTI. 

Jsem si plně vědom toho, že zaměstnanci z komunity LGBTI mohou mít zvláštní obavy a čelit praktickým obtížím. Jsem plně odhodlán jim 
naslouchat. Vím, že se v tomto ohledu mohu spolehnout na to, že nezisková sdružení jako „EGALITE“ – Equality for Gays And Lesbians in 
The European institutions (rovnost pro gaye a lesby v evropských orgánech) mě o otázkách komunity LGBTI budou informovat.  
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