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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 transparentnost a kontrola veřejných účtů jsou obecné demokratické 

zásady, od nichž se EU nemůže odchýlit; 

B. vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU by měly být transparentní a měly by 

se v plném rozsahu zodpovídat občanům EU, pokud jde o využívání finančních 

prostředků, které jim jako institucím EU byly svěřeny; 

C. vzhledem k tomu, že udělování absolutoria patří ke konceptu zastupitelské demokracie; 

1. domnívá se, že pravomoci Parlamentu, pokud jde o dohled nad prováděním rozpočtu EU 

a jeho monitorování, jsou klíčovými prvky pro zaručení účinné odpovědnosti orgánů 

a institucí a měly by proto být posíleny;  

2. zdůrazňuje, že každou změnu pravomocí jednoho či více orgánů a institucí EU by měla 

doprovázet opatření na ochranu demokratické a finanční odpovědnosti těchto orgánů 

a institucí a především opatření zajišťující Parlamentu plnou rozpočtovou kontrolu 

pokaždé, kdy se jedná o finanční zájmy Unie; 

3. konstatuje, že seznam orgánů a institucí uvedený v článku 13 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU) se liší od seznamu uvedeného v článku 2 finančního nařízení; 

domnívá se, že finanční nařízení již odráží stávající praxi; 

4. domnívá se, že litera SFEU se v několika případech liší od praxe a ducha Smlouvy; je 

toho názoru, že tuto nesoudržnost je třeba v souladu se zásadami demokracie a 

transparentnosti napravit; 

5. připomíná, že každý z orgánů a institucí, jak je definován v čl. 2 písm. b) finančního 

nařízení, může nezávisle provádět svůj oddíl rozpočtu v souladu s článkem 55 finančního 

nařízení; zdůrazňuje, že tato autonomie obnáší rovněž významnou míru odpovědnosti, 

pokud jde o využívání přidělených prostředků;  

6. poukazuje na to, že má-li Parlament účinně dohlížet na způsob, jakým orgány, instituce 

a jiné subjekty provádějí rozpočet EU, je třeba, aby všechny tyto orgány v dobré víře 

a účinněji spolupracovaly s Parlamentem, aby finanční prostředky využívaly naprosto 

transparentním způsobem a aby každý rok předložily dokument o tom, jaká opatření 

v návaznosti na doporučení Parlamentu k udělení absolutoria přijaly; vyjadřuje politování 

nad tím, že Rada se tímto postupem neřídí, a domnívá se, že tento dlouhotrvající stav je 

neomluvitelný a poškozuje pověst celé Unie; 

7. konstatuje, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům, institucím a jiným subjektům 

EU odděleně je dlouholetá praxe, která byla zavedena, aby se zaručila transparentnost 

a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v EU, a představuje způsob, jak 

dohlížet na relevanci a transparentnost využívání finančních prostředků EU; zdůrazňuje, 

že tím je skutečně zaručena pravomoc a povinnost Parlamentu kontrolovat celkový 

rozpočet EU; připomíná názor, který Komise vyjádřila v lednu 2014, a sice že všechny 
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orgány a instituce jsou bez výjimky a v plném rozsahu součástí postupu navazujícího 

na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že by měly vždy 

spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria; 

8. má-li Parlament přijmout k udělení absolutoria informované rozhodnutí, je třeba, aby mu 

ostatní orgány a instituce přímo předaly své výroční zprávy o činnosti a aby během 

procesu udělování absolutoria vyčerpávajícím způsobem zodpověděly jeho dotazy; 

9. domnívá se, že SFEU musí Parlamentu zajišťovat právo na kontrolu celého rozpočtu EU 

a nikoli pouze té části, kterou spravuje Komise; naléhavě proto vyzývá, aby kapitola 4 

hlavy II – Finanční ustanovení – SFEU byla odpovídajícím způsobem aktualizována tak, 

aby se práva a povinnosti stanovené v této kapitole vztahovaly v souladu s finančním 

nařízením na všechny orgány, instituce a jiné subjekty; 

10. zdůrazňuje, že všechny členské státy by měly být povinny předkládat každý rok 

prohlášení o využití finančních prostředků EU; 

11. žádá o změnu finančního nařízení s cílem vyjasnit cíle postupu udělování absolutoria 

a stanovit opatření, která by zajistila dodržování tohoto postupu, včetně případných 

donucovacích opatření k zajištění příslušných následných kroků, jako jsou sankce; 

zdůrazňuje, že by tak mělo být učiněno, aby se zaručila odpovědnost orgánů a institucí 

EU, s cílem chránit finanční zájmy občanů EU; zdůrazňuje, že by v této souvislosti 

neměly existovat žádné výjimky; 

12. uznává zásadní úlohu Účetního dvora při zajišťování dokonalejšího a inteligentnějšího 

čerpání prostředků z rozpočtu EU, při odhalování podvodů, korupce a protiprávního 

využívání finančních prostředků EU a při poskytování profesionálního názoru na to, jak 

lépe nakládat s prostředky EU; připomíná význam úlohy Účetního dvora coby evropského 

veřejného auditorského úřadu; 

13. domnívá se, že vzhledem k významné roli, kterou Evropský účetní dvůr zastává tím, že 

provádí audit shromažďování a využívání finančních prostředků EU, je absolutně 

nezbytné, aby orgány a instituce plně zohledňovaly jeho doporučení; 

14. podotýká, 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 plně akceptovala 

rozhodnutí přijatá Parlamentem po slyšení kandidátů nominovaných na členy Účetního 

dvora; 

15. hluboce lituje skutečnosti, že některé postupy jmenování vedly ke konfliktům mezi 

Parlamentem a Radou, pokud jde o vhodné kandidáty; zdůrazňuje, že – jak stanoví 

Smlouva – je povinností Parlamentu hodnotit nominované kandidáty; zdůrazňuje, že tyto 

konflikty by mohly poškodit dobré pracovní vztahy Účetního dvora a výše uvedených 

orgánů a institucí a mohly by případně velmi vážně narušit věrohodnost, a tím i efektivitu 

Účetního dvora; je toho názoru, že Rada by měla v duchu dobré spolupráce mezi orgány 

a institucemi EU akceptovat rozhodnutí, která Parlament přijal na základě provedených 

slyšení; 



AD\1106763CS.docx 5/6 PE585.777v02-00 

 CS 

16. připomíná četná prohlášení volající po vytvoření jediného sídla Evropského parlamentu 

vzhledem k symbolické hodnotě takového kroku a úspoře zdrojů, kterou by obnášel; 

17. domnívá se, že 60. výročí Římských smluv, které si připomeneme na začátku roku 2017, 

je skvělou příležitostí k opětovnému zahájení rozpravy na nejvyšší institucionální úrovni, 

která se zaměří především na to, jak zefektivnit využívání finančních prostředků a 

mechanismů demokratické kontroly rozpočtu EU. 
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