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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel stanoviska vítá, že se revize finančního nařízení celkově zaměřuje na větší 
důslednost a zjednodušení finančních pravidel a na větší flexibilitu rozpočtové správy. To je 
obzvláště důležité k zajištění účinné činnosti Unie v rámci vnějších vztahů.

Je však nezbytné ujasnit ustanovení týkající se „flexibilní rezervy“ v rámci nástrojů 
na financování vnější činnosti, aby bylo zajištěno, že možnost přenosu nepřidělených 
finančních prostředků do dalšího roku zvýší schopnost reagovat na nepředvídané události, 
aniž by to představovalo možnost používat tyto prostředky na jiné cíle než na konkrétní cíle 
v rámci každého nástroje.

Navrhovatel se dále domnívá, že je nutné zpřísnit parlamentní kontrolu a zvýšit
transparentnost svěřenských fondů Unie, zejména v případě akcí netýkajících se 
mimořádných událostí, mj. na základě systematického zastoupení Parlamentu v jejich správní 
radě.

Je nutné upravit také ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek v oblasti vnější 
činnosti, aby bylo možné více přihlédnout k určitým specifickým rysům činnosti vykonávané 
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Až 10 % finančních prostředků
nástroje předvstupní pomoci (NPP II), 
evropského nástroje sousedství a 
finančního nástroje pro rozvojovou 
spolupráci může zůstat na počátku 
rozpočtového roku nepřiděleno, aby bylo 
možné nad rámec již naplánovaných 
částek zajišťovat další financování 
v reakci na naléhavé nepředvídané potřeby, 
nové krizové situace nebo významné 
politické změny ve třetích zemích. Tyto 
nepřidělené prostředky by měly být 
v případě, nejsou-li přiděleny na závazky 
během roku, přeneseny rozhodnutím 
Komise.

(4) Měla by být zavedena možnost 
přenést zbývající nepřidělené finanční 
prostředky v rámci nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II), evropského nástroje 
sousedství a finančního nástroje pro 
rozvojovou spolupráci do dalšího roku, 
s tím, že by příslušná částka byla omezena
na 10 % původní výše prostředků v rámci 
každého z těchto nástrojů, aby bylo možné 
rozšířit schopnost reagovat na naléhavé 
nepředvídané potřeby, nové krizové situace 
nebo významné politické změny v zemích, 
kterých se tyto nástroje týkají, a vyhnout 
se tlaku spojenému s nutností přidělit 
nevyužité prostředky ke konci roku. Tyto 
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nepřidělené prostředky by měly být 
v případě, nejsou-li přiděleny na závazky 
během roku, přeneseny do dalšího roku 
rozhodnutím Komise, přičemž musí být 
zajištěno, že budou vynaloženy v souladu
s konkrétními cíli původního nástroje 
a podléhat pravidlům a orgánům 
příslušným pro daný nástroj.

Odůvodnění

Bod odůvodnění by měl být v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e), který se týká pouze pravidel 
pro přenos prostředků do dalšího roku. Mělo by být zajištěno, aby nedocházelo k tomu, že by 
se nepřidělené prostředky přenesené do dalšího roku použily na jiné cíle, než na konkrétní 
cíle v rámci příslušného nástroje.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zásada transparentnosti zakotvená 
v článku 15 Smlouvy o fungování EU, jež 
požaduje, aby orgány jednaly co 
nejotevřeněji, předpokládá, že pokud jde 
o plnění rozpočtu, mohou občané vědět, 
kde a za jakým účelem jsou prostředky 
Unie vynakládány. Tyto informace 
podporují demokratickou diskusi, 
přispívají k účasti občanů v rozhodovacím 
procesu Unie a posilují institucionální 
kontrolu a dohled nad výdaji Unie. Těchto 
cílů by mělo být dosaženo zveřejněním 
relevantních informací týkajících se všech 
příjemců finančních prostředků Unie, 
nejlépe využitím moderních 
komunikačních nástrojů, kdy by byly 
zohledněny legitimní zájmy všech těchto 
příjemců finančních prostředků s ohledem 
na důvěrnou povahu a bezpečnost 
informací a v případě fyzických osob 
na jejich právo na soukromí a ochranu 
osobních údajů. Orgány by proto měly 
při zveřejňování informací uplatňovat 
v souladu se zásadou proporcionality 
selektivní přístup. Rozhodnutí zveřejnit 

(14) Zásada transparentnosti zakotvená 
v článku 15 Smlouvy o fungování EU, jež 
požaduje, aby orgány jednaly co 
nejotevřeněji, předpokládá, že pokud jde 
o plnění rozpočtu, mohou občané vědět, 
kde a za jakým účelem jsou prostředky 
Unie vynakládány. Tyto informace 
podporují demokratickou diskusi, 
přispívají k účasti občanů v rozhodovacím 
procesu Unie, posilují institucionální 
kontrolu a dohled nad výdaji Unie
a představují výjimečný přínos ke zvýšení 
její věrohodnosti. Těchto cílů by mělo být 
dosaženo zveřejněním relevantních 
informací týkajících se všech příjemců 
finančních prostředků Unie, nejlépe 
využitím moderních komunikačních 
nástrojů, kdy by byly zohledněny legitimní 
zájmy všech těchto příjemců finančních 
prostředků s ohledem na důvěrnou povahu 
a bezpečnost informací a v případě 
fyzických osob na jejich právo 
na soukromí a ochranu osobních údajů. 
Orgány by proto měly při zveřejňování 
informací uplatňovat v souladu se zásadou 
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informace by měla vycházet z relevantních 
kritérií, aby byly poskytované informace 
užitečné.

proporcionality selektivní přístup. 
Rozhodnutí zveřejnit informace by měla 
vycházet z relevantních kritérií, aby byly 
poskytované informace užitečné.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jméno či název a lokalita příjemce 
finančních prostředků ani výše a účel 
finančních prostředků by neměly být 
zveřejňovány v případě, že by mohla být 
ohrožena nedotknutelnost příjemce 
chráněná Listinou základních práv 
Evropské unie nebo že by byly poškozeny 
jeho legitimní obchodní zájmy.

(22) Jméno či název a lokalita příjemce 
finančních prostředků ani výše a účel 
finančních prostředků by neměly být 
zveřejňovány v případě, že by mohla být 
ohrožena nedotknutelnost příjemce 
chráněná zejména Listinou základních práv 
Evropské unie nebo že by byly poškozeny 
jeho legitimní obchodní zájmy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V zájmu právní jistoty by měla být 
stanovena pravidla týkající se prodlev při 
zasílání výzvy k úhradě.

(47) V zájmu zaručení právní jistoty
a transparentnosti by měla být stanovena 
pravidla týkající se prodlev při zasílání 
výzvy k úhradě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Je vhodné identifikovat a rozlišovat 
různé případy, které jsou obvykle 
označovány jako střet zájmů. Pojem „střet 
zájmů“ by se měl používat pouze 
v případech, kdy se v této situaci nachází 
subjekt nebo osoba odpovědná za plnění 

(105) Je vhodné identifikovat a rozlišovat 
různé případy, které jsou obvykle 
označovány jako střet zájmů. Pojem „střet 
zájmů“ by se měl používat pouze 
v případech, kdy se v této situaci nachází 
subjekt nebo osoba odpovědná za plnění 
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rozpočtu, audit nebo kontrolu či úředník 
nebo zaměstnanec orgánu Unie. Pokus 
hospodářského subjektu nepřípustně 
ovlivnit určité řízení nebo získat důvěrné 
informace je třeba považovat za vážné 
profesní pochybení. Hospodářské subjekty 
mohou být také v situaci, kdy by 
k provedení veřejné zakázky neměly být 
vybrány z důvodu protichůdného 
profesního zájmu. Tak by například určitá 
společnost neměla hodnotit projekt, jehož 
se sama zúčastnila, nebo by auditor neměl 
provádět audit účetních závěrek, které 
předtím ověřoval.

rozpočtu, audit nebo kontrolu či úředník 
nebo zaměstnanec orgánu Unie. Pokus 
hospodářského subjektu nepřípustně 
ovlivnit určité řízení nebo získat důvěrné 
informace je třeba považovat za vážné 
profesní pochybení, v důsledku čehož by 
tento subjekt mohl být z řízení vyloučen. 
Hospodářské subjekty mohou být také 
v situaci, kdy by k provedení veřejné 
zakázky neměly být vybrány z důvodu 
protichůdného profesního zájmu. Tak by 
například určitá společnost neměla 
hodnotit projekt, jehož se sama zúčastnila, 
nebo by auditor neměl provádět audit 
účetních závěrek, které předtím ověřoval.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prostředky, které jsou vedeny jako 
nepřidělené na začátku rozpočtového roku 
a které se týkají finančních prostředků 
uvedených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 
ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje 
nástroj předvstupní pomoci (NPP II), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
sousedství, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 
ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje 
finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci 
na období 2014–2020, a to v rámci limitu 
10 % původních prostředků každého 
nástroje.

e) prostředky, které se týkají 
finančních prostředků uvedených 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II), nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 
ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje 
evropský nástroj sousedství, a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci na období 2014–
2020, které zůstaly nepřiděleny, aby bylo 
možné flexibilněji reagovat na 
nepředvídané potřeby, a které nebyly 
v průběhu daného rozpočtového roku 
vynaloženy, a to v rámci limitu 10 % 
původních prostředků každého nástroje. 
Tyto prostředky se použijí v souladu 
s konkrétními cíli svého původního 
nástroje a platí pro ně příslušná pravidla 
orgánů spravujícího dotyčný nástroj.
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Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, aby nedocházelo k tomu, že by se nepřidělené prostředky přenesené 
do dalšího roku použily na jiné cíle, než na konkrétní cíle v rámci příslušného nástroje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud Komise využívá svěřenské 
fondy Unie, připojí k návrhu rozpočtu 
pracovní dokument týkající se činností 
podporovaných svěřenskými fondy Unie, 
jejich provádění a výsledků.

6. Pokud Komise využívá svěřenské 
fondy Unie, připojí k návrhu rozpočtu 
podrobný pracovní dokument týkající se 
činností podporovaných svěřenskými 
fondy Unie, jejich provádění, výsledků
a nákladů na řízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise však může výkonem svých 
pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu 
k operačním prostředkům zapsaným 
v jejím oddíle pověřit vedoucí delegací 
Unie a v zájmu zajištění kontinuity
činnosti v době jejich nepřítomnosti 
zástupce vedoucích delegací. Pokud 
vedoucí delegací Unie a po dobu jejich 
nepřítomnosti jejich zástupci jednají jako 
dále pověřené schvalující osoby Komise, 
jsou povinni dodržovat pravidla Komise 
pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, 
povinnosti a odpovědnost jako kterákoli 
jiná dále pověřená schvalující osoba 
Komise.

Komise však může výkonem svých 
pravomocí při plnění rozpočtu ve vztahu 
k operačním prostředkům zapsaným 
v jejím oddíle pověřit vedoucí delegací 
Unie, v případech omezených na operační 
prostředky pro přípravná opatření 
spadající do hlavy V SEU podle čl. 56 
odst. 2 písm. c) tohoto nařízení velitele 
civilních operací a v případě nutnosti 
zajistit kontinuitu činnosti v době jejich 
nepřítomnosti zástupce vedoucích delegací
a zástupce velitele civilních operací. 
Pokud vedoucí delegací Unie, velitel 
civilních operací a po dobu jejich 
nepřítomnosti jejich zástupci jednají jako 
dále pověřené schvalující osoby Komise, 
jsou povinni dodržovat pravidla Komise 
pro plnění rozpočtu a mají stejné úkoly, 
povinnosti a odpovědnost jako kterákoli 
jiná dále pověřená schvalující osoba 
Komise.
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Odůvodnění

Pověření velitele civilních operací příslušnými pravomocemi, podobně jako v případě 
vedoucích delegací Unie, které je úzce omezeno na přípravná opatření v rámci společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, by pomohlo při racionalizaci postupů při řešení krizí 
pomocí civilních opatření a při zajištění rychlejší reakce na krize.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce přijme 
vysoký představitel potřebná opatření 
k usnadnění spolupráce mezi delegacemi 
Unie a útvary Komise.

Pro účely prvního pododstavce přijme 
vysoký představitel potřebná opatření 
k usnadnění spolupráce mezi delegacemi 
Unie a velitelem civilních operací na jedné 
straně a útvary Komise na straně druhé.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 227 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro akce v případě mimořádných 
událostí, akce po odeznění mimořádných 
událostí nebo pro tematicky zaměřené akce
může Komise poté, co informovala 
Evropský parlament a Radu, na základě 
dohod s dalšími dárci zřizovat svěřenské 
fondy. Cíle svěřenských fondů se stanoví 
v jejich zřizovacím aktu. Rozhodnutí 
Komise o zřízení svěřenského fondu 
obsahuje popis cílů fondů, odůvodnění 
jeho zřízení v souladu s odstavcem 3, údaje 
o době jeho trvání a předběžných dohodách
s ostatními dárci.

1. Aby bylo zajištěno vytvoření 
svěřenských fondů pro akce v případě 
mimořádných událostí, akce po odeznění 
mimořádných událostí nebo pro tematicky 
zaměřené akce, je Komisi v souladu 
s článkem 261 svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci. Pokud je to 
ze závažných naléhavých důvodů 
v případě těchto akcí nutné, použije se 
na akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku postup stanovený 
v článku 261a. Tyto svěřenské fondy 
se vytvoří na základě dohod s dalšími dárci. 
Cíle svěřenských fondů se stanoví v jejich 
zřizovacím aktu. Rozhodnutí Komise 
o zřízení svěřenského fondu obsahuje popis 
cílů fondů, odůvodnění jeho zřízení 
v souladu s odstavcem 3, údaje o době jeho 
trvání a předběžných dohodách s ostatními 
dárci.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 227 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou přínosem pro opatření Unie: 
svěřenské fondy se na úrovni Unie vytvoří 
a použijí pouze tehdy, pokud lze jejich cílů 
zejména z důvodu rozsahu nebo 
potenciálních účinků lépe dosáhnout 
na úrovni Unie než na úrovni členských 
států;

a) jsou přínosem pro opatření Unie: 
svěřenské fondy se na úrovni Unie vytvoří 
a použijí pouze tehdy, pokud lze jejich cílů 
zejména z důvodu rozsahu nebo 
potenciálních účinků lépe dosáhnout 
na úrovni Unie než na úrovni členských 
států a nelze jich dosáhnout v témž 
rozsahu prostřednictvím jiného 
stávajícího finančního nástroje;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 227 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro každý svěřenský fond Unie je 
ustavena správní rada, které předsedá 
Komise, ve které jsou spravedlivým 
způsobem zastoupeni dárci a v úloze 
pozorovatelů členské státy, jež do fondu 
nepřispěly, a která rozhoduje o využití 
finančních prostředků. Pravidla složení 
správní rady a její jednací řád stanoví 
zřizovací akt svěřenského fondu, jejž 
přijme Komise a k němuž přistupují dárci. 
Tato pravidla ohledně přijetí konečného 
rozhodnutí o využití finančních prostředků 
fondu stanoví požadavek, aby pro něj 
hlasovala Komise.

4. Pro každý svěřenský fond Unie je 
ustavena správní rada, které předsedá 
Komise, ve které jsou spravedlivým 
způsobem zastoupeni dárci a v úloze 
pozorovatelů členské státy, jež do fondu 
nepřispěly, a Evropský parlament a která 
rozhoduje o využití finančních prostředků. 
Pravidla složení správní rady a její jednací 
řád stanoví zřizovací akt svěřenského 
fondu, jejž přijme Komise a který dárci
dodržují. Tato pravidla ohledně přijetí 
konečného rozhodnutí o využití finančních 
prostředků fondu stanoví požadavek, aby 
pro něj hlasovala Komise.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Svěřenské fondy Unie se používají 
v souladu se zásadami řádného finančního 
řízení, transparentnosti, proporcionality, 
zákazu diskriminace a rovného zacházení 
a se zvláštními cíli stanovenými 
v jednotlivých zřizovacích aktech.

1. Svěřenské fondy Unie se používají 
v souladu se zásadami řádného finančního 
řízení, transparentnosti, proporcionality, 
zákazu diskriminace a rovného zacházení, 
za plného dodržování rozpočtové kontroly
a kontrolního mechanismu Evropského 
parlamentu a v souladu se zvláštními cíli 
stanovenými v jednotlivých zřizovacích 
aktech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré příspěvky Unie se 
používají v souladu s cíli stanovenými 
v základním právním aktu, který upravuje 
příspěvek Unie do svěřenského fondu 
Unie.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 228 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise v souladu s čl. 39 odst. 6 
zveřejní podrobnou zprávu o činnostech 
podporovaných svěřenskými fondy Unie 
a o jejich provádění a výsledcích, a to 
na základě pracovního dokumentu 
přiloženého každý rok k návrhu rozpočtu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 229 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ba) třetí země dodržuje základní 
zásady Všeobecné deklarace lidských 
práv;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 229 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) třetí země zavedla protikorupční 
zákony.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 261 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 261 a

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci 
přijaté podle tohoto článku vstupují 
v platnost bezodkladně a jsou použitelné, 
pokud proti nim není vyslovena námitka 
v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu 
v přenesené pravomoci Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada 
mohou proti aktu v přenesené pravomoci 
vyslovit námitky postupem uvedeným 
v čl. 261 odst. 6. V takovém případě zruší 
Komise tento akt neprodleně poté, co jí 
Evropský parlament nebo Rada oznámí 
rozhodnutí o vyslovení námitek.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha I – kapitola 3 – bod 39.1. – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud rozhodnutí o vytvoření mise 
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k řešení krize na základě civilních 
opatření v rámci společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky obsahuje tuto 
možnost z důvodu operační naléhavosti.

Odůvodnění

Pokud to vyžaduje naléhavost situace, je nutné povolit možnost využívat dohodnuté postupy 
v rámci řešení krizí prostřednictvím civilních opatření, a to na základě rozhodnutí o zřízení 
mise k řešení krize, v jehož rámci by se daná situace posuzovala individuálně.
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