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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
do své průběžné zprávy o nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027, a o rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie začlenil tyto 
návrhy:

Návrh VFR

1. připomíná rozpočtové zásady jednotnosti, správnosti, ročního rozpočtu, vyrovnanosti, 
obecnosti, specifikace, výkonnosti, řádného finančního řízení a transparentnosti, jež je 
třeba při sestavování víceletého finančního rámce (VFR) respektovat;

2. zdůrazňuje, že víceletý finanční rámec na období 2021–2027 by měl pomoci vytvořit 
rozpočet přinášející skutečnou evropskou přidanou hodnotu a měl by obsahovat 
dostatečnou úroveň financování, aby mohlo být dosaženo jeho náročných cílů, a měl by 
se také více zaměřovat na stabilitu a jednoduchost, výkonnost a výsledky v zájmu lepší 
a efektivnější výdajové politiky, nízké provozní náklady, efektivní přidělování 
prostředků, vyváženost a zvýšenou odpovědnost a transparentnost ve vztahu k unijním 
prostředkům, díky čemuž bude srozumitelnější pro evropské občany;

Čísla1

3. konstatuje, že podle Evropského účetního dvora představuje návrh víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027, jak jej předložila Komise, představuje oproti 
VFR na období 2014–2020 osmnáctiprocentní zvýšení v běžných cenách: z 1087 mld. 
na 1279 mld. EUR; zdůrazňuje však, že po zohlednění inflace, částek připadajících na
britské příjemce ve VFR 2014–2020 a začlenění ERF do rozpočtu došlo ke zvýšení jen 
o 5 %; poukazuje na to, že pokud je zvýšení rozpočtu vyjádřeno jako podíl hrubého 
národního důchodu (HND), Komise odhaduje, že při použití stejného základu dochází 
ve skutečnosti ke snížení z 1,16 % na 1,08 % a o 11 %, pokud započítáme-li ERF;

4. poukazuje na to, že Komise navrhuje snížit výši prostředků v okruhu „Přírodní zdroje a 
životní prostředí“ o 16 %, což přinese zejména následující změny:

– dojde ke snížení SZP jako celku o 15 % (snížení přímých plateb o 11 % a snížení 
programů rozvoje venkova o 27 %),

– podle údajů Parlamentu se o 38 % zvýší prostředky na program pro životní 
prostředí a oblast klimatu (LIFE), který zůstane malou částí okruhu „Přírodní 
zdroje a životní prostředí“: 2 %;

5. konstatuje, že navrhované výdaje v okruhu „Soudržnost a hodnoty“ by se měly zvýšit 
o 1 %, avšak nedojde k žádným výrazným změnám na úrovni jednotlivých programů, 
protože tři fondy, které se v dnešní době věnují soudržnosti, totiž Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERFD), Fond soudržnosti a Evropský sociální fond (ESF), budou 
souhrnně sníženy o 10 %; to přinese následující změny:

                                               
1 Návrh víceletého finančního rámce na období 2021–2027 předložený Komisí, informační dokument EÚD, 
červenec 2018.
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– zvýšení ERFR o 2 %, 

– snížení Fondu soudržnosti o 45 %,

– snížení ESF o 7 %, navzdory jeho rozšířené působnosti a začlenění Iniciativy pro 
zaměstnanost mladých;

6. se znepokojením konstatuje, že v nařízení o společných ustanoveních Komise předložila 
návrh přídělů na politiku soudržnosti pro jednotlivé státy bez podrobného rozpisu, které 
částky připadají na EFRR, Fond soudržnosti a Evropským sociálním fondem Plus 
(ESF+);

7. poukazuje na to, že ostatní programy byly zahrnuty do okruhu „Soudržnost a hodnoty“, 
např. Erasmus+, pro nějž Komise plánuje zvýšení financování o 77 % (odpovídající 7 % 
nového okruhu „Soudržnost a hodnoty“);

8. konstatuje, že Komise celkově navrhuje zvýšit financování ostatních okruhů VFR 
o 115 mld. EUR, což odpovídá 11 % současného VFR; 

9. konstatuje, že navrhované přehodnocení priorit Komise se zaměřuje na okruhy 
„Migrace a správa hranic“ a „Bezpečnost a obrana“, které budou tvořit téměř 5 % 
rozpočtu jako celku oproti dnešnímu 1 %, a že výdaje v rámci okruhu „Jednotný trh, 
inovace a digitální obsah“ vzrostou ze současných 11 % na 15 %;

Strategické plánování

10. poukazuje na to, že Komise má v úmyslu uvést strukturu a programy rozpočtu EU plně 
do souladu s pozitivní agendou Unie pro období po roce 2020, jak bylo dohodnuto v 
Bratislavě a v Římě1; konstatuje, že prohlášení a plán z Bratislavy a Říma nelze chápat 
jako dlouhodobou strategickou vizi s cíli a ukazateli, které by pokrývaly veškeré oblasti 
politiky Unie;

11. opakovaně vyzývá Komisi, aby předložila dlouhodobou vizi o postavení Evropské unie 
v globalizovaném světě, opírající se o správně uplatňované politiky založené na 
dlouhodobých politických cílech, s cílem umožnit Unii řešit současné a budoucí výzvy; 
poukazuje na to, že pokud tak neučiní, může dojít k oslabení přidané hodnotu návrhu 
VFR;

12. upozorňuje na to, že strategie Evropa 2020 skončí již před zahájením nového období 
VFR a že dosud nebylo rozhodnuto o novém souboru strategických cílů EU; 
zdůrazňuje, že Komise musí provádět důkladnější strategické plánování politik, a 
opakuje, že veřejné rozpočty je třeba stanovovat až po té, co jsou definovány 
dlouhodobé politické cíle a že tvorba politik musí být v souladu s celkovou vizí EU, a 
proto lituje, že návrh nového VFR tento požadavek plně nereflektuje;

13. zdůrazňuje, že členské státy a Komise by měly být nejprve předložit dobře odůvodněné 
požadavky na unijní financování a definovat strategické cíle a výsledky, jichž by mělo 
být dosaženo, dříve než výdaje budou stanoveny s příslušnými měřitelnými ukazateli;

                                               
1 Bratislavské prohlášení ze dne 16. září 2016; Římské prohlášení ze dne 25. března 2017
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Politické priority a prezentace rozpočtu EU

14. vítá, že v programy budou seskupeny do skupin podle jednotlivých politik, což se odrazí 
v názvech hlav ročního rozpočtu; vyjadřuje naději, že díky tomu bude lépe vidět, jak 
přispívají k dosažení politických cílů;

15. vítá celkovou modernizaci a zjednodušení rozpočtu a snahu o jeho racionalizaci, 
flexibilitu a transparentnost;

16. vítá, že Komise má v úmyslu uvést koncept politických oblastí v soulad 
s programovými uskupeními, a to do roku 2021, díky čemuž by bylo snazší sladit roční 
rozpočet a okruhu VFR;

17. připomíná, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) mnohokrát žádat Komisi o to, 
aby překládala rozpočet Unie podle politických cílů VFR přijatých Parlamentem; 
zastává názor, že to rozpočtovému orgánu umožní lépe dohlížet na přípravu a plnění 
rozpočtu; 

18. připomíná, že financování politik a projektů by mělo být v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a energetiky a se závazky vyplývajícími z Pařížské dohody; připomíná proto, že 
k plnění cílů v oblasti klimatu by mělo přispívat nejméně 30 % výdajů Unie, a souhlasí 
s tím, že toho lze nejlépe dosáhnout harmonizací výdajů na klimatickou politiku, které 
pocházejí z různých unijních programů; znovu vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato 
činnost bude prováděna koherentně a komplexně v souladu se strategickým 
plánováním;

19. poukazuje na to, že chybí jasné investice ve vztahu k cílům Evropského pilíře sociálních 
práv, který přijaly EP, Komise a Rada;

20. lituje, že navržený VFR není dostatečně v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN 
na rok 2030, které mají napomáhat postupnému přechodu k udržitelné evropské 
společnosti;

21. vybízí Komisi, aby ve strategických oblastech vždy zaujímala čelné postavení, a vyzývá 
ji, aby dosáhla zvýšení celkové viditelnosti financování pro širokou veřejnost;

Zjednodušení a výkonnost

22. vítá návrh Komise na snížení počtu výdajových programů o třetinu a na vzájemné 
sladění pravidel; zdůrazňuje, že pokud se má skutečně snížit náročnost postupů, které 
musí příjemci splnit, je třeba odstranit veškerá zbytečná pravidla, požadavky a postupy;

23. táže se, proč Komise používá k měření výkonnosti finančního řízení dva soubory cílů a 
indikátorů: na jedné straně generální ředitelství Komise vyhodnocují, zda bylo dosaženo 
cílů stanovených v jejich plánech řízení, a zaznamenávají výsledky hodnocení ve svých 
výročních zprávách o činnosti, a na druhé straně Komise měří výsledky výdajových 
programů prostřednictvím programových výkazů operačních výdajů připojených k 
návrhu rozpočtu;

24. připomíná, že současný výkonnostní rámec programů uvedených v programových 
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výkazech obsahuje 716 ukazatelů různých typů, které měří výkonnost na základě 61 
obecných a 228 specifických cílů;

25. žádá Komisi, aby:

a) zefektivnila vykazování výkonnosti:

– dále snížila počet cílů a ukazatelů, které využívá v různých zprávách 
o výkonnosti, a soustředila se na cíle a ukazatele, které nejlépe měří 
výkonnost unijního rozpočtu v zájmu zjednodušení, transparentnosti a lepší 
kontroly; 

– rozšířila kvalitativní přístup a zahrnula do něj i environmentální a sociální 
ukazatele, aby bylo možné měřit výsledky evropské politiky v těchto 
oblastech;

– prezentovala finanční informace způsobem, který umožní jejich srovnání 
s informacemi o výkonnosti, aby byla zřejmá vazba mezi výdaji 
a výkonností;

b) vykazovala výkonnost vyváženěji, a to tak, že ve svých hlavních zprávách 
o výkonnosti bude jasně prezentovat informace o hlavních výzvách pro 
dosahování výsledků;

c) vydávala prohlášení o kvalitě vykazovaných výkonnostních údajů;

Přehled výdajů připojený k návrhu VFR

26. lituje, že Komise provádí v současném VFR pouze přezkum výdajů u všech velkých 
programů, a nikoli analýzu všech velkých programů postupem sestavování rozpočtu s 
nulovým základem: konstatuje, že omezený přezkum prováděný Komisí má nicméně 
kombinovat:

– strategický přezkum (s cílem postavit do popředí programy podle jejich přidané hodnoty 
a souladu s unijními cíli),

– přezkum efektivity (s cílem nalézt způsoby, jak zlepšit plnění stávajících programů); 

27. lituje, že výše uvedený přezkum výdajů neposkytoval komplexní hodnocení s cílem 
prokázat přidanou hodnotu programů;

28. připomíná, že pokud má Parlament vypracovávat politický rámec pro každý z 
následujících pěti let, mělo by být rozpočtové plánování sladěno s legislativním cyklem; 
domnívá se, že VFR 2021–2017 představuje období přechod od sedmiletého rozpočtu k 
novému systému, který bude sladěn s pětiletým legislativním obdobím a současně 
nebude obnášet rizika pro politiky, které potřebují dlouhodobé programování;

29. vítá, že Komise uznala, že je nutné přizpůsobit VFR politickým a institucionálním 
cyklům, a soudí, že uskutečnění přezkumu v polovině období nejpozději na konci roku 
2023 představuje krok vpřed na cestě k postupné synchronizaci délky VFR s pětiletým 
politickým cyklem institucí EU;
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Přidaná hodnota EU

30. připomíná, že v Diskusním dokumentu o budoucnosti financí EU1 Komise navrhla sedm 
kritérií pro posuzování přidané hodnoty EU a uvedla, že finanční podpora, kterou EU 
poskytuje na jednotlivé programy, by měla záviset na výsledcích těchto posouzení2; je 
znepokojen tím, že neexistuje transparentní definice přidané hodnoty EU a neočekává 
se ani, že by měla být přijata v brzké době;

31. konstatuje, že podle diskusního dokumentu by měly plné unijní financování dostávat 
pouze programy s velmi vysokou evropskou přidanou hodnotou, programy se střední až 
vysokou hodnotou by měly dostávat omezené financování a programy s nízkou 
hodnotou by neměly být financovány vůbec;

32. lituje, že zveřejněný přezkum neobsahuje systematické hodnocení programů na základě 
kritérií pro evropskou přidanou hodnotu, která definovala Komise, ani jednoznačné 
celkové závěry ohledně evropské přidané hodnoty jednotlivých programů; žádá Komisi, 
aby na základě sedmi kritérií uvedených v diskusním dokumentu vypracovala a 
uplatnila kvalitní a dostatečně jasnou koncepci evropské přidané hodnoty;

33. poukazuje na to, že dosud nebyly stanoveny strategické cíle na období po roce 2020, 
takže Komise nemůže adekvátně posoudit soulad s cíli EU na období 2021–2027, a je 
tedy obtížné určit a sledovat evropskou přidanou hodnotu, která musí v každém případě 
vykazovat zlepšování, zejména z hlediska hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
EU;

34. připomíná, že evropský rozpočet má povinnost adekvátně reagovat na požadavky a 
ambice evropských politik a musí přinášet Unii přidanou hodnotu;

Flexibilita a odpovědnost

35. vítá návrhy Komise na zvýšení schopnosti unijního rozpočtu reagovat na měnící se 
okolnosti díky zvýšení jeho celkové flexibility a zajištění dostatečné výše prostředků na 
nepředvídatelné události, aniž by se přitom komplikoval monitoring a kontrola; vítá 
zejména návrhy na zvýšení stropu vlastních zdrojů, snížení rozdílu mezi celkovými 
prostředky na platby a celkovými prostředky na závazky, odstranění limitů celkového 
rozpětí pro platby, zvýšení velikosti a působnosti zvláštních nástrojů mimo VFR 
(nástroj pružnosti, rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Fond solidarity 
Evropské unie a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci), rozšíření působnosti 
rezervy na pomoc při mimořádných událostech a zvýšení celkového rozpětí pro závazky 
a jeho přejmenování na rezervu Unie;

36. vítá návrh Komise na to, aby byl ERF začleněn do unijního rozpočtu a podléhal stejným 
zásadám a pravidlům jako ostatní programy financované z unijního rozpočtu, nicméně 
zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby úroveň odpovědnosti a transparentnosti byla stejná u 
prostředků vynaložených na dosažení cílů EU prostřednictvím unijního rozpočtu jako u 
prostředků, které budou i nadále vynakládány mimo něj;

                                               
1 Diskusní dokument Komise o budoucnosti financí EU, 28. června 2017, COM(2017)0358.
2 Těmito kritérií jsou: cíle a závazky Smluv, veřejný zájem s evropským rozměrem, úspory z rozsahu, efekty 
přelévání, subsidiarita, přínos evropské integrace a evropské hodnoty: mír, demokracie, právní stát.
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37. trvá na tom, že u všech typů financování politik EU na unijní a vnitrostátní úrovni je 
třeba definovat mandáty veřejného auditu a že Účetní dvůr by měl být jmenován 
auditorem subjektů, které provádějí politiky EU, včetně unijních subjektů, jako je 
Evropská obranná agentura a nově navržený Evropský měnový fond a subjektů 
vytvořených dohodami mimo právní řád EU, jako je Evropský mechanismus stability 
a Evropská investiční banka ve vztahu k jejich operacím, které nejsou zahrnuty 
v unijním rozpočtu;

Škrty v SZP a politice soudržnosti

38. bere na vědomí škrty, které Komise navrhuje v SZP a v politice soudržnosti, a považuje 
za nezbytné kroky k efektivnější výdajové politice, jež se bude více zaměřovat na 
dosahování stanovených cílů;

39. obává se, že škrty v SZP budou mít negativní vliv na schopnost velkého počtu 
zemědělců pokračovat ve své činnosti;  je přesvědčen, že pokud chceme tyto negativní 
vlivy omezit, bude naprosto nezbytné zvýšit účinnost podpory SZP;

40. připomíná doporučení Účetního dvora ke sdělení Komise o budoucnosti SZP, podle 
něhož musí nový model přinést ambiciózní a současně relevantní výkonnostní cíle, 
které budou statisticky a vědecky podložené, budou v souladu s cíli EU a budou se 
vyznačovat vysokou odpovědností a auditním řetězcem a budou založeny na zvýšeném 
monitorování výkonnosti a hodnocení výsledků politiky a na kvalitním rámci pro 
hodnocení;

41. zdůrazňuje, že systémy financování SZP by měly být přínosem zejména pro malé 
zemědělské podniky, ekologicky a zeměpisně problematické oblasti a řídce osídlené 
regiony v souladu se strategickými cíli EU;

42. zdůrazňuje, že návrh Komise na to, aby nová SZP byla prováděna na základě 
strategických plánů vypracovaných členskými státy, bude státy nutit převzít více 
odpovědnosti za zemědělskou politiku a příslušné rozpočty; konstatuje ovšem, že se tím 
možná zvýší riziko zvyšování různorodosti a komplexity finančního řízení SZP a ztíží 
provádění legitimních kontrol;

43. bere na vědomí škrty v programech rozvoje venkova, které celkově dosahují 27 % (45 
% v oblasti soudržnosti a 10 % v Evropském sociálním fondu); vybízí nicméně Komisi, 
aby zajistila, že bude schopna úspěšně řešit rozdíly a ostré rozpory mezi městskými a 
venkovskými oblastmi, zastavit zvětšování těchto rozdílů a bránit fragmentaci;

Vlastní zdroje

44. vítá tři nové kategorie vlastních zdrojů, které zahrnují podíl na společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB), dvacetiprocentní 
podíl na příjmech ze systému obchodování s emisemi a příspěvky členských vypočtené 
na základě objemu nerecyklovaného odpadu z plastových obalů v jednotlivých státech; 
v této souvislosti připomíná, že navržený systém vlastních zdrojů by neměl zvyšovat 
celkové fiskální zatížení daňových poplatníků v EU a měl by vést k proporčnímu 
snížení příspěvků členských států do rozpočtu EU;
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45. vybízí Komisi, aby předložila další návrhy na vytvoření nových vlastních zdrojů s cílem 
dosáhnout toho, aby rozpočet EU mohl být ve střednědobém horizontu financován zcela 
bez rozpočtových příspěvků členských států; zastává názor, že na příjmové straně 
unijního rozpočtu musí hrát významnou úlohu podíl nových skutečných vlastních 
zdrojů;

46. opakuje, že je nutné opustit současný systém oprav a slev, a podporuje návrh Komise na 
postupné ukončení všech slev do roku 2025, díky čemuž bude mít rozpočet jednodušší a 
transparentnější strukturu;

47. podporuje návrh Komise, aby se podíl cel, který si členské státy ponechávají jako 
„náklady na výběr“, snížil na 10 %;

48. vyzývá k zachování DPH jako jednoho z vlastních zdrojů EU a požaduje její zásadní 
zjednodušení; 

49. je přesvědčen, že financování EU by mělo být stabilnější, udržitelnější, předvídatelnější, 
transparentnější a srozumitelnější pro občany EU;

50. konstatuje, že zastřešujícím cílem podmíněnosti v EU je podpora integrace a 
soudržnosti mezi členskými státy; je přesvědčen, že řádné logické podmínky musí
zahrnovat vytváření pobídek způsobem, který povede k větší angažovanosti členských 
států v evropském projektu, bude přispívat k dosažení plánovaného výsledku a zamezí 
zneužívání finančních prostředků EU;

51. žádá Komisi, aby objasnila, jakým způsobem by měl být vypočítáván vnitrostátní 
příspěvek založený na objemu nerecyklovaného odpadu z plastových obalů v 
jednotlivých státech a jak bude shromažďován; vyzývá Komisi, aby zavedla soubor 
monitorovacích nástrojů, které budou členským státům pomáhat při vytváření společné 
metodiky pro výběr a výpočet příspěvku;

52. se znepokojením konstatuje, že legislativní návrh týkající se CCCTB dosud nebyl přijat 
a že neexistuje žádný časový odhad, kdy jej schválí Rada; zastává názor, že  CCCTB 
proto nelze považovat za skutečný vlastní zdroj pro příští programové období; žádá 
Radu, aby vzhledem k významu CCCTB pro řešení problému vyhýbání se daňovým 
povinnostem ze strany nadnárodních společností dospěla k dohodě o této otázce;

53. vítá zásadu, že příjmy z politik EU by měly napříště plynout do unijního rozpočtu jako 
jeden ze skutečných zdrojů příjmů EU.

54. opakovaně vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily systémy pro kontroly a 
předcházení podvodům a nesrovnalostem, které poškozují finanční zájmy EU;

55. v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné odstranit rozdíly v celních kontrolách v rámci 
EU, které představují velké riziko pro finanční zájmy EU, a vyzývá Komisi, aby v EU 
harmonizovala celní systémy s cílem účinně zakročit proti pašování zboží a daňovým 
podvodům.
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