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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 je Parlament pověřen zajišťováním demokratické kontroly nad 
Komisí, která je svou povahou politická, zahrnuje však různé aspekty a postupy;

B. vzhledem k tomu, že rozpočet je nejdůležitějším nástrojem Evropské unie pro plnění 
jejích cílů a strategií, a proto má rozpočtová kontrola klíčový význam;

C. vzhledem k tomu, že navzdory závazku Komise, že se bude zaměřovat na výsledky, 
zůstává bohužel základní zásadou při přípravě rozpočtu Unie jeho sestavování podle 
činností;

D. vzhledem k tomu, že hodnocení výsledků a audit výkonnosti se opírají o cíle stanovené
v první fázi na úrovni plánování;

E. vzhledem k tomu, že hodnocení je nástroj umožňující zjistit a pochopit výsledky
a dopady procesu a nalézt alternativní řešení, která by mohla napomoci v rozhodování
a vést k dalšímu zlepšování procesu;

1. připomíná, že dohled nad orgány EU je primárním důvodem existence Evropského 
parlamentu a že odpovědnost Komise vůči Parlamentu představuje základní zásadu 
fungování EU a vnitřní demokratické kontroly;

2. připomíná, že udělování absolutoria je každoročním politickým postupem zajišťujícím 
následnou demokratickou kontrolu toho, jak Komise plní rozpočet na vlastní 
odpovědnost i ve spolupráci s členskými státy;

3. zdůrazňuje, že postup udělování absolutoria se osvědčil jako silný nástroj, který měl 
dopad na pozitivní rozvoj rozpočtového systému EU, finanční řízení, utváření programu
i na způsob, jakým jsou definovány a prováděny politiky EU, a zároveň přispívá
k posilování politického vlivu Parlamentu;

4. zdůrazňuje, že hlavním účelem postupu udělování absolutoria je kontrola toho, zda jsou 
finanční prostředky Unie řádně spravovány, a každoroční ověření toho, zda jsou veškeré 
příjmy a výdaje Unie, z nich vyplývající zůstatek a aktiva a pasiva Unie uvedeny
v rozvaze;

5. konstatuje, že rozhodnutí Parlamentu, zda udělit, odložit, nebo zamítnout absolutorium, 
je založeno v první řadě, třebaže nikoli výlučně, na auditu Evropského účetního dvora, 
který zkoumá věrohodnost účetnictví a legalitu a správnost uskutečněných operací;

6. konstatuje, že podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 
přezkoumává Účetní dvůr legalitu a správnost všech příjmů a výdajů a přesvědčuje se
o řádnosti finančního řízení; podává přitom zprávy zejména o jakýchkoli 
nesrovnalostech; kontrola příjmů se provádí porovnáním splatných pohledávek
a došlých úhrad ve prospěch Unie a kontrola výdajů se provádí porovnáním přijatých 
závazků a poskytnutých úhrad;
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7. připomíná, že při udělování absolutoria je povinností Parlamentu hodnotit nejen 
správnost, ale také výkonnost finančního řízení Evropské unie;

8. konstatuje, že Evropský parlament své rozhodnutí zakládá také na informacích, které si 
vyžádá od Komise ohledně provádění výdajů nebo fungování systémů finanční 
kontroly;

9. konstatuje, že Komise je povinna zohledňovat připomínky uvedené v rozhodnutích 
vydaných v rámci postupu udělování absolutoria i připomínky Parlamentu týkající se 
provádění výdajů a že je povinna podávat zprávy o opatřeních přijatých v souvislosti
s jeho doporučeními a připomínkami;

10. připomíná, že Parlament také zkoumá zvláštní zprávy přijímané Účetním dvorem, které 
jsou zaměřeny na řádné řízení různých odvětví nebo politik;

11. zdůrazňuje, že jelikož se tyto zprávy týkají provádění zásad hospodárnosti, účinnosti
a účelnosti, systematicky vyvolávají diskusi o tom, zda mají aktéři evropských politik
k dispozici prostředky a nástroje k plnění cílů stanovených politickými orgány Unie;

12. zdůrazňuje, že článek 318 SFEU přidává do souboru nástrojů pro rozpočtové 
absolutorium nový nástroj: hodnocení financí Unie založené na dosažených výsledcích;

13. zejména vítá skutečnost, že hodnotící zpráva podle článku 318 SFEU doplňuje díky 
svému zaměření na finanční výkonnost přístup založený na hodnocení dodržování 
pravidel, který ve svých každoročních zprávách uplatňuje Evropský účetní dvůr,
a poskytuje tak Evropskému parlamentu příležitost hodnotit výsledky politik;

14. se znepokojením konstatuje, že neexistuje skutečná právní sankce, pokud se Parlament 
rozhodne absolutorium Komisi neudělit; domnívá se však, že neudělení absolutoria je 
silným politickým signálem, z něhož vyplývá, že Parlament nemá dostatečnou důvěru
v odpovědnost Komise, a tudíž by takový signál neměl být Komisí ponechán bez 
odezvy, ale měl by vést k přijetí konkrétních navazujících opatření určených k nápravě 
situace;

15. připomíná, že Kinnockovy/Prodiho reformy zavedly zásady sestavování rozpočtu podle 
činnosti a řízení podle činností1 spolu s požadavkem, aby pověřené schvalující osoby 
každý rok podepisovaly zprávy o činnosti, a dosáhly obměny činností interního auditu
i účetnictví na akruální bázi;

16. zdůrazňuje, že politickým cílem těchto reforem bylo vytvořit jasnou hierarchii od 
politických cílů přes zdroje vyčleněné na činnosti, jež povedou k jejich splnění, po 
ukazatele výkonnosti, které tyto výsledky ověří;

17. se znepokojením však konstatuje, že realita v praxi je velmi odlišná:

a) přestože Komise definovala rozpočet na základě oblastí činnosti, tato definice byla 

                                               
1 Sestavování rozpočtu podle činností je metoda tvorby rozpočtu založená na činnostech, která při postupu 
sestavování rozpočtu a získávání zpětné vazby o odchylkách využívá údaje o příčinách vzniku nákladů. V tomto 
kontextu jsou činnosti zásadní, neboť jsou příčinami vzniku nákladů. Jsme-li schopni kontrolovat příčiny vzniku 
nákladů, měli bychom dospívat k lepšímu řízení a chápání nákladů.
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založena zejména na organizační struktuře správních útvarů a zachovávala velký 
počet rozpočtových položek;

b) cíle těchto činností dosud nejsou skutečnou součástí diskuse o rozpočtu, ale jsou 
prezentovány v oddělených výkazech o činnosti připojených k rozpočtu;

c) stávající struktura rozpočtu není zcela kompatibilní se strukturou víceletého 
finančního rámce (VFR); každý okruh VFR obsahuje různorodé činnosti a mnoho 
jednotlivých činností je rozptýleno mezi několik okruhů VFR;

18. lituje skutečnosti, že rozpočtová jednání v Parlamentu a Radě se zaměřují jen na rozpětí 
pod stropy okruhů VFR a jen málo souvisejí s cíli sestavování rozpočtu podle činností, 
ukazateli výkonnosti nebo měřenými výsledky;

19. vítá skutečnost, že Komise opět vyjádřila závazek, že ve svých návrzích na nový VFR 
bude usilovat o sestavování rozpočtu na základě výkonnosti a výsledků, a trvá na tom, 
že by se rozpočet EU měl více zaměřovat na stabilitu, jednoduchost, účinnější výdaje, 
nízké provozní náklady, účinné přidělování zdrojů, plnění klíčových politických priorit, 
evropskou přidanou hodnotu, výsledky, dopad a zvýšenou odpovědnost
a transparentnost;

20. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí být založen na dlouhodobých politických cílech
a celkové vizi EU; opět vyzývá Komisi, aby stanovila tuto dlouhodobou vizi i cíle,
a zajistila tak maximální účinnost výdajů;

21. vítá návrh Komise, aby nové programy VFR byly sdružovány do skupin podle 
jednotlivých politik, což se odrazí v názvech hlav ročního rozpočtu; vyjadřuje naději, že 
bude díky tomu zřetelnější, jak budou přispívat k dosahování politických cílů;

22. vítá skutečnost, že Komise má v úmyslu uvést do roku 2021 koncept politických oblastí 
do souladu s programovými uskupeními, díky čemuž bude snazší sladit roční rozpočet
a okruhy VFR;

23. připomíná, že Parlament mnohokrát žádat Komisi o to, aby rozpočet Unie prezentovala
v souladu s politickými cíli VFR přijatými Parlamentem; domnívá se, že by to 
rozpočtovému orgánu usnadnilo dohled nad přípravou a plněním rozpočtu i přijímání 
navazujících opatření;

24. táže se, proč Komise používá k měření výkonnosti finančního řízení dva soubory cílů
a ukazatelů: 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;

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

26. vítá návrh Komise na snížení počtu výdajových programů o třetinu a na vzájemné 
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sladění pravidel; zdůrazňuje, že pokud se má skutečně dosáhnout zjednodušení ve 
prospěch příjemců, je třeba odstranit veškerá zbytečná pravidla, požadavky a postupy, 
aniž by však byla ohrožena legalita a správnost uskutečněných operací;

27. opět vyzývá Komisi, aby

a) zefektivnila vykazování výkonnosti tím, že:

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

– rozšíří kvalitativní přístup a zahrne do něj i environmentální a sociální 
ukazatele, aby bylo možné měřit dopad politiky EU v těchto oblastech;

– bude prezentovat finanční informace způsobem, který umožní jejich 
srovnávání s informacemi o výkonnosti, aby existovala zřejmá vazba mezi 
výdaji a výkonností;

b) bude podávat vyváženější zprávy o výkonnosti díky jasnějšímu informování
o hlavních výzvách, které před EU ještě stojí;

c) bude vydávat prohlášení o kvalitě vykazovaných údajů o výkonnosti;

28. připomíná, že v souladu s článkem 247 finančního nařízení musí Komise Parlamentu do 
31. července následujícího rozpočtového roku poskytnout integrovaný soubor 
finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti, včetně zejména konečné konsolidované účetní 
závěrky, výroční zprávy o řízení a výkonnosti a hodnocení financí Unie na základě 
dosažených výsledků, jak je uvedeno v článku 318 SFEU;

29. zdůrazňuje, že při přijímání výroční zprávy o řízení a výkonnosti, která je připojena ke 
konečné konsolidované účetní závěrce, přijímá Komise politickou odpovědnost za 
finanční řízení svých útvarů;

30. trvá na tom, že výroční zpráva o řízení a výkonnosti by měla zahrnovat nejen 
odhadovanou míru chyb ve výdajích Unie, informace o preventivních a nápravných 
opatřeních zaměřených na rozpočet a informace o provádění strategie Komise proti 
podvodům, ale také výroční prohlášení o správě a řízení a vnitřní kontrole, jež by 
zejména obsahovalo:

a) popis nástrojů Komise pro vnitřní řízení;

b) posouzení činností spojených s provozními a strategickými riziky v daném roce
a prohlášení o střednědobé a dlouhodobé fiskální udržitelnosti;

c) posouzení všech preventivních a nápravných opatření přijatých k zabránění tomu, 
aby se finanční prostředky staly předmětem korupce nebo střetu zájmů;

31. opět vyzývá Komisi, aby urychlila přípravu unijního účetnictví, aby zajistila, že členské 
státy budou včas dodávat informace týkající se výdajů na sdílené řízení, a aby přehled 
řízení unijních výdajů předkládala dříve a společně s účetnictvím, tak aby rozhodnutí
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o udělení absolutoria bylo možné přijmout již v roce n+1, přičemž musí být zajištěna 
vysoká kvalita údajů a řádné finanční řízení;

32. opět naléhavě žádá Komisi, aby navrhla opatření, která povedou k tomu, že finanční 
mechanismy Unie pro plnění rozpočtu Unie – mezi něž v současné době patří různé 
nástroje a kombinace nástrojů, jako například programy, strukturální a investiční fondy, 
svěřenské fondy, strategické investiční fondy, záruční fondy, facility, finanční nástroje, 
nástroje makrofinanční pomoci aj. – budou uspořádány srozumitelnějším, jednodušším
a soudržnějším způsobem, tak aby lépe zajišťovaly transparentnost, odpovědnost
a výkonnost a umožňovaly veřejnosti lépe porozumět tomu, jak se politiky Unie 
financují a jaký prospěch přinášejí;

33. připomíná, že 80 % finančních prostředků EU je spravováno společně s členskými státy
a že Parlament proto musí kontrolovat také vnitrostátní orgány; lituje však toho, že 
vnitrostátní orgány se k doporučením nebo šetřením orgánu příslušného k udělení 
absolutoria často staví zdrženlivě;

34. připomíná, že úzké politické vazby mezi Parlamentem a Komisí byly nedávno ještě 
posíleny prostřednictvím tzv. systému „Spitzenkandidaten“; vítá tuto snahu o řešení 
demokratického deficitu EU, o posílení její legitimity a budování důvěry mezi občany 
EU; připomíná však inherentní riziko související s financováním politických stran
a vyzývá Komisi, aby řešila nedostatky stávajícího modelu financování politických 
stran s cílem předcházet podvodům a zajistit zcela transparentní financování volebních 
kampaní.
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