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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že se Evropa nachází na křižovatce v důsledku určité krize legitimity, 
pokud jde o rozhodnutí přijímaná na evropské úrovni;

B. vzhledem k tomu, že je třeba přiblížit evropský projekt občanům EU a věnovat přitom 
zvláštní pozornost jejich potřebám, životům a očekáváním, s cílem posílit legitimitu EU
a obnovit důvěru k evropskému projektu a nadšení pro něj díky obnovenému řízení EU;

C. vzhledem k tomu, že zásadně důležitou součástí moderního demokratického systému je 
kontrola veřejných výdajů parlamentem;

D. vzhledem k tomu, že větší demokracie v EU jde ruku v ruce s větší transparentností, 
odpovědností a integritou, jež by měly být řídícími zásadami kultury v evropských 
orgánech a institucích s cílem podpořit účinnou správu a zajistit větší otevřenost 
fungování EU a jejího rozhodovacího procesu;

E. vzhledem k tomu, že by všechny orgány a instituce EU měly být transparentní a měly 
by se v plném rozsahu odpovídat občanům EU, pokud jde o využívání finančních 
prostředků, které jim jako orgánům EU byly svěřeny;

F. vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé EU-27 dali jasný signál jednoty a solidarity
s přijetím Římského prohlášení dne 25. března 2017;

G. vzhledem k tomu, že kvůli velkým výzvám na evropské úrovni, jimž je třeba v Unii 
čelit, není nadále možné zůstávat v nečinnosti, zejména ve vztahu ke globalizaci, 
migraci, obraně na zásadě posílené spolupráce, sociálním tématům, dokončení Evropské 
měnové unie a volbě nových vlastních zdrojů EU;

H. vzhledem k tomu, že pro členské státy zůstává významných zdrojem financování 
rozpočet EU;

1. domnívá se, že důvěra občanů v orgány EU má zásadní význam pro demokracii, řádnou 
správu a účinnou tvorbu politiky;

2. zdůrazňuje, že je důležité přenést se přes konfliktní vize Evropy a sladit vzájemné 
soupeřící priority s cílem vyhnout se nebezpečí, že se Unie rozdělí nebo bude oslabena;

3. uznává, že brexit zdůraznil naléhavost potřeby dále se zamýšlet nad institucionální
a výdajovou strukturou EU a potřeby navrhnout novou politickou dynamiku EU;

4. poukazuje na to, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie bude mít 
komplexní rozpočtové dopady a negativně ovlivní rozpočet EU; zdůrazňuje, že 
zbývající EU-27 by měla být ambicióznější s ohledem na současné a budoucí výzvy, 
pokud jde o rozpočtovou reformu;

5. vyjadřuje přesvědčení, že stále existuje prostor pro lepší ukotvení demokratické 
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odpovědnosti v rámci Unie, zejména vyvinutím silných mechanismů pro zajištění 
politické legitimity a institucionální odpovědnosti a zajištěním hladkého fungování stále 
složitějších řídících struktur EU;

6. připomíná nutnost naléhavé rozpočtové a administrativní reformy EU, která by 
zefektivnila její vnitřní procesy a díky níž by občané Evropské unii lépe rozuměli a byla 
by pro ně přístupnější;

7. připomíná, že při jakémkoli dalším rozvoji architektury Unie ve vztahu k stávajícím
subjektům nebo k vytvoření nových právních subjektů je třeba se vždy zabývat otázkou 
demokratické odpovědnosti EU, opatřeními veřejného auditu a účinností činností;

8. vyjadřuje přesvědčení, že je zapotřebí odstraňovat nedostatky v odpovědnosti v rámci 
EU a směřovat ke způsobům kontroly, které charakterizuje větší míra spolupráce a které 
slučují demokratický dohled a auditní činnosti, přičemž je také třeba zajistit větší 
transparentnost; vyzývá proto k zajištění plné odpovědnosti a účinného demokratického 
dohledu nad Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou a nad subjekty, 
jež budou v budoucnu vytvořeny, jako je Evropský měnový fond;

9. zdůrazňuje dále, že nastal čas pro pragmatickou úvahu o způsobech, jimiž EU dosahuje 
výsledků tím, že budou zodpovězeny základní otázky, jak co nejlépe provádět politiky 
EU a jaké modely řízení by měly být uplatňovány, aby mohla Evropa přinášet 
hmatatelné výsledky;

10. připomíná potřebu dlouhodobé strategické vize EU; domnívá se, že nastala vhodná 
chvíle předložit nový evropský diskurs a zároveň provádět politiky EU strategičtěji
a vycházet přitom z jistého počtu jasně definovaných a srozumitelných priorit Unie, 
kolektivních cílů a pravomocí pro zlepšení čitelnosti a účinnosti;

11. zdůrazňuje, že přeměna zastřešujících politických cílů do hmatatelných a viditelných 
kroků a výsledků pro občany EU musí procházet pravidelnými kontrolami skutečného 
stavu, což je zcela nezbytné pro zachování rozpočtové kontroly jako základní složky 
demokratické kontroly;

12. poukazuje na to, že posílení demokratického dohledu a kontroly Parlamentu by mělo
být založeno nejen na tradičním sledování aktiv a finančních toků, ale rovněž na 
pečlivém posouzení hodnoty získané za vynaložené peněžní prostředky, měřitelného
a udržitelného dopadu na občany a dodržování hodnot Unie a právního státu;

13. domnívá se, že dodržování základních hodnot, zajištění ochrany právního státu
v členských státech nebo zavedení ekologické podmíněnosti jsou nezbytnými 
demokratickými předpoklady pro stanovení jakýchkoli nových vztahů finanční 
solidarity v EU; je znepokojen nedávným vývojem, pokud jde o nedodržování právního 
státu v některých členských státech; oceňuje v této souvislosti návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324), který 
předložila Komise; zdůrazňuje, že by evropské orgány měly podniknout příslušné kroky 
na ochranu právního státu;

14. požaduje, aby byl stávající rámec na ochranu finančních zájmů Unie posílen systémem 
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sankcí, který by byl úměrný míře nedostatků nebo snah o narušení právního státu a byl 
by založen na nezávislém posouzení, přičemž sankce by se mohly pohybovat od snížení 
financování EU až po pozastavení plateb a závazků v případě opakovaných nedostatků; 
domnívá se, že za jakýchkoli okolností by měl být Parlament součástí rozhodovacího 
procesu v takových řízeních a při odvolávání uvedených opatření, a to na rovnoprávné 
úrovni s Radou;

15. připomíná, že je nezbytné podpořit snahy o evropskou přidanou hodnotu, jinými slovy, 
že by sdružené prostředky na evropské úrovni měly přinášet výsledky ve srovnání
s vynakládáním těchto prostředků na vnitrostátní úrovni, jež se nemůže zaměřovat na 
tvorbu evropských veřejných statků;

16. domnívá se, že je nezbytné vytvořit díky poskytování významných evropských 
veřejných statků lepší nástroje pro strukturální reformy v EU a že je přitom třeba brát 
náležitý ohled na uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality;

17. zastává názor, že je třeba v nezbytných případech posílit předběžnou podmíněnost 
jednotlivých oblastí politiky, aniž by to ohrožovalo fungování programů, za účelem 
zajištění zdravého finančního řízení při realizaci výdajů Unie;

18. znovu opakuje, že v souvislosti s rozpravou o budoucnosti Evropy je třeba zvážit 
otázku, jak by měly být reformován rozpočtový systém Unie, aby poskytoval dostatečný 
rozpočet na financování plánovaných politik, zajišťoval lepší rovnováhu mezi 
předvídatelností a schopností reakce i to, jak zajistit, aby celková finanční opatření 
nebyla složitější, než je nezbytné k dosažení politických cílů Unie a pro zajištění 
odpovědnosti;

19. domnívá se, že je vhodné zajistit, aby rozpočet přinášel občanům EU skutečnou 
přidanou hodnotu;

20. zdůrazňuje, že pro zachování vysoké míry investic, ambicí a vlivu Unie na mezinárodní 
scéně je klíčové zajistit dostatečné finanční prostředky spolu s modernizací systému 
vlastních zdrojů, zejména prostřednictvím zabezpečení stabilních, účinných a ryze 
evropských vlastních zdrojů;

21. zdůrazňuje, že evropské agentury hrají nenahraditelnou úlohu, pokud jde o jejich 
odborné znalosti a zkušenosti v příslušných oblastech a současně o zastoupení EU
v členských státech; zdůrazňuje, že je proto nezbytné zajistit, aby v budoucnu byla 
práce agentur dobře strukturována a organizována a aby činnosti vykonávané
agenturami byly realizovatelné a po celou dobu byla zajištěna jejich viditelnost; 

22. zdůrazňuje dále, že by do rozpočtu EU měl být začleněn Evropský rozvojový fond 
(ERF), jak již bylo stanoveno v návrhu nového víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027, s cílem vyhnout se roztříštěnosti rozpočtu; poukazuje na to, 
že zařazení ERF do rozpočtu EU zvýší schopnosti orgánu pro udělení absolutoria 
kontrolovat výdaje EU;

23. vyzývá orgány EU, aby zlepšily své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit 
finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívaly k procesu udělování absolutoria 
zaměřenému na výsledky; vyjadřuje v této souvislosti přesvědčení, že postup udělování 
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absolutoria je nezávislým nástrojem demokratické odpovědnosti vůči občanům Unie;

24. poukazuje na to, že je důležité ochránit peníze daňových poplatníků EU proti podvodům
a jiným nezákonným činnostem poškozujícím finanční zájmy Unie;

25. připomíná obtíže, které se při dosavadních postupech udělování absolutoria opakovaně 
objevily v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; trvá na tom, že se Rada 
musí zodpovídat a být transparentní stejně jako ostatní orgány; zdůrazňuje, že by v této 
souvislosti neměly existovat žádné výjimky;

26. považuje vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) za důležitý milník
v dosažení evropského veřejného prostoru; vyzývá Komisi, aby pracovala na rychlém 
vytvoření úřadu EPPO tím, že poskytne dostatečné zdroje;

27. upozorňuje na jev korupce, který má významné finanční dopady a představuje vážnou 
hrozbu pro demokracii, právní stát a veřejné investice; opětovně vyzývá Komisi, aby 
obnovila vydávání výroční zprávy o korupci;

28. vyzývá Komisi, aby navrhla možnosti budoucích metod spolupráce s členskými státy 
Rady Evropy proti korupci (GRECO), včetně toho, aby EU požádala o členství v této 
organizaci, a aby byl Parlament pravidelně informován o pokroku této žádosti;

29. vyzývá k posílení politiky integrity a etického rámce pro všechny orgány, instituce
a agentury EU prostřednictvím lepšího provádění kodexu chování, ochrany 
oznamovatelů, etických zásad, transparentnosti a odpovědnosti;

30. podporuje jako hlavní zásadu, aby byly vytyčeny obrysy budoucí Evropy tak, že bude 
zajištěna rovnováha mezi odpovědností a novou solidaritou a jako metoda řízení EU 
bude upřednostněna metoda Společenství před využíváním mezivládního přístupu;

31. zastává názor, že je nezbytné pokračovat v rozpravě o budoucnosti Evropy na nejvyšší 
institucionální úrovni a zaměřit se zejména na účinnější využívání financování a na 
mechanismy demokratické kontroly rozpočtu EU.
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