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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že nedostatek zdrojů je ještě zhoršován obtížným hospodářským 

a finančním prostředím; vzhledem k tomu, že orgány Unie a členské státy by proto měly 

plně spolupracovat s cílem maximalizovat potenciál Lisabonské smlouvy, pokud jde 

o provádění a účinnou ochranu rozpočtu Evropské unie; 

B. vzhledem k tomu, že rozpočet EU nadále zůstává významným zdrojem financování pro 

členské státy a v některých případech je hlavním zdrojem veřejných investic s důrazem 

na růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost; 

C. vzhledem k tomu, že všechny orgány Unie by měly být transparentní a měly by v plném 

rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim byly 

svěřeny; 

D. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva znovu potvrdila právní rámec Účetního dvora, 

který na jeho základě podporuje odpovědnost vůči veřejnosti a pomáhá Parlamentu a Radě 

v dohledu nad plněním rozpočtu EU, a tím přispívá k ochraně finančních zájmů občanů; 

E. vzhledem k tomu, že článek 318 Lisabonské smlouvy stanoví další dialog mezi 

Parlamentem a Komisí a měl by stimulovat kulturu výkonnosti při plnění rozpočtu EU; 

F. vzhledem k tomu, že podle čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 musí každý 

orgán Unie učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným 

k rozhodnutí Parlamentu o absolutoriu; 

Rozpočet EU – článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie 

1. poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že se úkoly Unie rozšířily, pro daňové poplatníky 

Unie nabývá čím dál většího významu skutečnost, že Parlament každoročně kontroluje 

Komisi a ostatní orgány a instituce v souvislosti s jejich úlohou čerpat rozpočtové 

prostředky EU; 

2. domnívá se, že je důležité dodržovat rozpočtovou kázeň a využívat dostupné prostředky 

EU účinněji a účelněji; konstatuje, že stávající strukturální fondy by měly být využívány 

účinněji a transparentnějším způsobem s cílem posílit konkurenceschopnost a sociální 

soudržnost za současného přísného dohledu nad jejich řádným prováděním; 

3. zdůrazňuje, že při poskytování hodnotící zprávy o výkonnosti Unie Parlamentu a Radě 

podle článku 318 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by Komise měla podat 

zprávu o dosažených výsledcích, se zvláštním zaměřením na výkonnost na základě přesné 

analýzy hospodářství a efektivnosti a účelnosti výsledků dosažených pomocí finančních 

prostředků EU, jakož i analýzy plnění cílů a politik stanovených ve smlouvách; 

4. poukazuje na to, že i přes určitý pokrok nepředstavuje doposud hodnotící zpráva uvedená 

v článku 318 SFEU užitečný příspěvek k dostupným informacím, kterými Parlament 

disponuje, když ve své pravomoci orgánu příslušného k udělení absolutoria uděluje 
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Komisi absolutorium (článek 319 SFEU); vyzývá Komisi, aby ve své výroční hodnotící 

zprávě určila a vytyčila jasné a kvantifikovatelné ukazatele výkonnosti; 

Udělení absolutoria Radě 

5. je znepokojen skutečností, že od roku 2009 se Rada odmítá podrobit postupu udělování 

rozpočtového absolutoria, který uplatňuje Parlament, odmítá poskytovat nezbytné 

informace, odpovídat na písemné otázky a účastnit se slyšení a diskusí týkajících se 

provádění jejího rozpočtu; zdůrazňuje, že po několika letech odmítání udělit Radě 

absolutorium tento orgán stále neučinil opatření potřebná ke splnění požadavků 

transparentnosti a odpovědnosti vůči Parlamentu, který je jediným přímo a demokraticky 

voleným evropským orgánem a jenž má rovněž jako jediný mandát udělit absolutorium, 

pokud jde o celý evropský rozpočet, čímž podrývá legitimitu a zákonnost činnosti 

Parlamentu; 

6. v této souvislosti připomíná, že Parlament je jediným orgánem, jenž je přímo volen 

občany, a domnívá se, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná 

spolupráce mezi Parlamentem, Evropskou radou a Radou s cílem zvýšit transparentnost 

finančního řízení a zlepšit demokratickou odpovědnost vůči evropským daňovým 

poplatníkům; 

7. domnívá se, že přetrvávající nedostatek spolupráce ze strany Rady znemožňuje 

Parlamentu učinit na základě informací rozhodnutí o udělení absolutoria, což má za 

následek trvalý negativní vliv na to, jak občané vnímají důvěryhodnost orgánů EU 

i transparentnost při využívání finančních prostředků EU; domnívá se, že tento nedostatek 

spolupráce může mít rovněž negativní dopad na chod evropských orgánů a diskredituje 

postup politické kontroly správy rozpočtu stanovený ve smlouvách; 

8. vyjadřuje politování nad skutečností, že ne všechny orgány EU dodržují tytéž standardy 

v oblasti transparentnosti, a domnívá se, že by Rada měla v tomto ohledu učinit pokrok; je 

přesvědčen, že Parlament a Rada by jako spoluzákonodárci měly uplatňovat tytéž 

standardy transparentnosti; 

Účetní dvůr 

9. uznává zásadní úlohu Účetního dvora, jediného evropského veřejného auditorského úřadu, 

při zajišťování dokonalejšího a inteligentnějšího čerpání evropských fondů; připomíná, že 

kromě významného úkolu poskytovat informace o správnosti účtů a zákonnosti 

a náležitosti příslušných transakcí má Účetní dvůr význačné postavení na to, aby mohl 

poskytovat Parlamentu informace potřebné k  provádění jeho úkolu a mandátu 

demokratické kontroly evropského rozpočtu a nabízet informace týkající se výsledků 

dosažených v rámci politik Unie, a to s cílem zlepšovat hospodárnost, účinnost a účelnost 

činností financovaných z prostředků Unie; 

10. doporučuje proto posílení Evropského účetního dvora; očekává, že Účetní dvůr se bude 

nadále řídit zásadami nezávislosti, integrity, nestrannosti a profesionality a současně 

vytvářet pevné pracovní vztahy se svými zúčastněnými stranami; 

11. domnívá se, že podle čl. 287 odst. 3 SFEU by měla být prosazována užší spolupráce mezi 

Účetním dvorem a vnitrostátními nejvyššími kontrolními orgány, a to zejména 
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v souvislosti s prováděním auditu výkonnosti rozličných politik a programů EU 

a společného hospodaření; očekává konkrétní výsledky, pokud jde o sdílení ročního 

pracovního programu Účetního dvora; 

12. zdůrazňuje, že složení Účetního dvora a jeho postup jmenování jsou stanoveny v článcích 

285 a 286 SFEU; domnívá se, že Parlament a Rada by měly mít rovnocenné postavení při 

jmenování členů Účetního dvora, aby byla zajištěna demokratická legitimita, 

transparentnost a úplná nezávislost těchto členů; vyzývá Radu, aby respektovala 

rozhodnutí přijatá Parlamentem po slyšení kandidátů nominovaných na členy Účetního 

dvora; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že ženy v současné době tvoří méně než 20 % členů 

Účetního dvora; vyzývá členské státy, aby koordinovaly svá jmenování do funkce 

u Účetního dvora tak, aby se zajistilo mezi jeho členy rovné zastoupení žen a mužů; 

Úřad evropského veřejného žalobce 

14. připomíná, že článek 86 SFEU zavádí možnost zřídit Úřad evropského veřejného žalobce 

s cílem potírat trestné činy, které mají dopad na finanční zájmy Unie; zdůrazňuje rovněž, 

že Úřad evropského veřejného žalobce bude oprávněn stíhat trestné činy uvedeného typu, 

jejich pachatele i spolupachatele a bude mít pravomoc podat žalobu k vnitrostátnímu 

soudu; vyzdvihuje, že Parlament již poskytl své stanovisko k návrhu nařízení o Úřadu 

evropského veřejného žalobce v dubnu 2015, a naléhavě vyzývá Radu, aby při zohlednění 

postoje vyjádřeného Parlamentem co nejdříve toto nařízení přijala, což umožní EU 

efektivněji chránit své finanční zájmy. 
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