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Evropský parlament, 

– s ohledem na zvláštní zprávy Účetního dvora vypracované v souladu s čl. 287 odst. 4 

druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20151, 

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 

2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)2, 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2015 

spolu s odpověďmi orgánů3, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti4 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise5 a na 

své usnesení obsahující připomínky, které je nedílnou součástí uvedeného rozhodnutí, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria Komisi za 

plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017), 

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
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o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména na články 62, 164, 165 

a 166 tohoto nařízení, 

– s ohledem na článek 93 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0160/2017), 

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii Komise plní 

rozpočet a řídí programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 

činí ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 

řádného finančního řízení; 

B. vzhledem k tomu, že zvláštní zprávy Účetního dvora obsahují informace o otázkách 

souvisejících s čerpáním finančních prostředků, a jsou tudíž pro Parlament užitečné při 

plnění jeho úlohy coby orgánu příslušného k udělení absolutoria; 

C. vzhledem k tomu, že jeho připomínky ke zvláštním zprávám Účetního dvora tvoří 

nedílnou součást výše uvedeného rozhodnutí Parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 

2015, oddíl III – Komise; 

Část I – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 18/2015 s názvem „Finanční pomoc poskytovaná 

zemím, které se potýkají s obtížemi“ 

1. bere na vědomí zjištění a doporučení obsažená ve zvláštní zprávě Evropského účetního 

dvora (dále jen „Účetní dvůr“); 

2. vítá tuto první zvláštní zprávu Účetního dvora o správě ekonomických záležitostí v Unii 

a těší se na připravované zprávy, které budou zveřejněny v nadcházejícím roce; 

3. lituje toho, že Účetní dvůr do této zprávy nezahrnul všechny členské státy, které 

dostávaly finanční pomoc od počátku finanční krize, včetně programu pro Řecko, aby 

bylo snazší provádět srovnání; 

4. vítá nicméně skutečnost, že Účetní dvůr vypracuje samostatnou zvláštní zprávu 

o Řecku; vyzývá Účetní dvůr, aby srovnal výsledky obou zvláštních zpráv a aby se 

zejména zabýval náměty Evropského parlamentu pro zprávu o Řecku, a to včetně 

střednědobých a dlouhodobých výsledků (například právě probíhající diskuse 

o možném odpuštění dluhu); 

5. podněcuje Účetní dvůr k tomu, aby ještě více posílil vlastní lidské zdroje a odborné 

zázemí v této oblasti, aby se zlepšila kvalita jeho práce; vyzývá Účetní dvůr, aby 

mezitím plně zohlednil externí odborné posudky, o které Účetní dvůr požádal, aby 

z nich mohl při tomto svém auditu vycházet; 

6. upozorňuje na skutečnost, že Účetní dvůr omezil svůj audit na velmi krátké období 

a konkrétní scénář finanční pomoci, o kterém rozhodla Rada, aniž by vzal v potaz jiná 

možná řešení fiskální nerovnováhy, o nichž se již hovořilo při veřejných 

a akademických debatách, například sdílení státního dluhu nebo odpuštění dluhu; 

7. vyjadřuje politování nad tím, že zpráva omezuje své zaměření na řízení pomoci, 

neanalyzuje však obsah programu ani sjednané podmínky finanční pomoci ani se nad 

těmito hledisky nezamýšlí; 

8. bere na vědomí, že konkrétní opatření, která Unie přijala na politické úrovni, a hlavní 

rysy programů byly řádně popsány teprve v této zvláštní zprávě; podněcuje Účetní dvůr 
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k tomu, aby podrobně analyzoval, zda přijatá opatření odpovídala vytyčeným cílům 

programu a jaká byla jejich interakce se širším rámcem politiky a s dlouhodobými cíli, 

mj. se strategií Evropa 2020; 

9. bere na vědomí, že cíli programů finanční pomoci bylo, aby se státy, kterým byla 

poskytována, vrátily na finanční trhy, dosáhly udržitelných veřejných financí a vrátily 

se k růstu a dařilo se jim snižovat nezaměstnanost; lituje toho, že Účetní dvůr ve svých 

zjištěních plně neanalyzoval výsledky programu ve vztahu k těmto cílům; 

10. poznamenává, že Účetní dvůr se ve svých závěrech v první řadě zaměřil na Komisi jako 

správce této finanční pomoci, domnívá se však, že pro lepší porozumění mělo být více 

pozornosti věnováno Mezinárodnímu měnovému fondu a Evropské centrální bance, 

které zpočátku Komisi při přípravě a sledování těchto programů pomáhaly; 

11. sdílí názor Komise, že je podceněna úloha Rady EU a dalších partnerů při vytváření 

a řízení programu; žádá Účetní dvůr a Komisi, aby analyzovaly, nakolik jsou opatření 

přijatá Radou relevantní a jaká je úloha Evropské centrální banky a zda byla tato 

opatření vhodná ke splnění cílů programů a přispěla k cílům Unie, jimiž bylo mj. 

postupně se vymanit z hospodářské krize a dosáhnout více pracovních příležitostí 

a růstu; 

12. lituje toho, že partneři ne vždy sdíleli s Komisí veškeré informace, které byly 

k dispozici, což vedlo k nejednotnému přístupu vyjednávacího týmu; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby uzavřela se svými partnery formální dohody, aby měla včas plný přístup ke 

všem dostupným informacím a v budoucnu již k podobným problémům nedocházelo; 

13. upozorňuje na to, že některé reformy uvedené v programech (například reforma trhů 

práce) mohou vést k výsledkům v podobě zvýšení konkurenceschopnosti až ve velmi 

dlouhodobém výhledu, přičemž programy pomoci usilují především o bezprostřednější, 

krátkodobé výsledky; 

14. konstatuje, že programy zvláště vycházely ze změn na výdajové straně (reformy trhů 

práce, důchodových systémů a systémů dávek v nezaměstnanosti, snížení výdajů místní 

samosprávy atd.) a ze škrtů ve veřejných programech; chápe, že tyto škrty byly 

provedeny za účelem reformy finančních trhů zemí, jimž byla pomoc adresována; 

15. naléhavě vyzývá Radu, aby pečlivě přehodnotila repertoár nástrojů a soubor opatření, 

které budou k dispozici pro finanční pomoc v budoucích programech, aby se snížil 

jejich negativní dopad na obyvatelstvo, nežádoucí účinek na vnitřní poptávku 

a rozšíření nákladů krize na celou společnost; 

16. upozorňuje na to, že finanční pomoc poskytovaná členským státům v potížích měla 

podobu úvěrů získaných na kapitálových trzích, u nichž sloužil rozpočet Unie jako 

záruka; domnívá se, že úloha Evropského parlamentu jako rozpočtového orgánu byla 

u těchto programů oslabena, a tím se ještě dále snížila demokratická legitimita 

poskytované finanční pomoci; 

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila míru zapojení Parlamentu do rámce finanční 

pomoci, když je při ní ve hře rozpočet Unie; 

18. pokládá za důležité zabývat se hlouběji úlohou Evropské centrální banky při nepřímé 

pomoci členským státům plnit jejich cíle a v otázce širší podpory finanční architektury 

Unie v době provádění finančních programů; 

19. domnívá se, že již na počátku krize bylo obtížné předpovědět některé náhlé a chaotické 

projevy nerovnováhy v některých členských státech, které měly katastrofální dopady; 



 

 

upozorňuje na to, jak bylo obtížné předvídat rozsah a povahu globální finanční krize 

v letech 2007–2008, které byly bezprecedentní; 

20. sdílí názor Účetního dvora, že pozornost věnovaná právnímu rámci dohledu 

v předkrizovém období nebyla zcela dostačující pro identifikaci rizika ve výchozích 

fiskálních situacích v době vážné hospodářské krize; 

21. vítá skutečnost, že tvůrci právních předpisů schválili „balíček šesti předpisů“ a „balíček 

dvou předpisů“, které byly přijaty v důsledku finanční krize a měly odstranit nedostatky 

v oblasti dohledu, které krize odhalila; soudí však, že reforma rámce Unie pro správu 

ekonomických záležitostí v uplynulých letech nevedla k úplnému vymanění se z krize, 

a vyzývá Komisi, aby hlouběji analyzovala silné a slabé stránky tohoto nového rámce 

ve srovnání s podobnými ekonomikami (tj. USA, Japonska a dalších zemí OECD) 

a navrhla nové reformy, bude-li nutno; 

22. vyzývá Komisi, aby se řídila doporučením Účetního dvora, aby ještě zvýšila kvalitu 

svých makroekonomických a fiskálních prognóz; 

23. bere na vědomí závěr Účetního dvora, že Komisi se podařilo i za náročných časových 

omezení a s jen malou zkušeností s novými úkoly programy finanční pomoci dobře 

řídit; zdůrazňuje závěr Účetního dvora, že vzhledem k okolnostem se jednalo o úspěch; 

24. vítá rozhodnutí svěřit řízení finanční pomoci do odpovědnosti Komise, nikoli jiným 

finančním partnerům, což umožnilo, aby byla pomoc uzpůsobena konkrétním 

podmínkám a brala v potaz specifika a odpovědnost členských států; 

25. je toho názoru, že i když by se mělo ke všem členským státům přistupovat stejně, je 

rovněž nezbytné uplatňovat flexibilitu umožňující uzpůsobit a upravit programy 

a reformy specifickým podmínkám jednotlivých zemí; domnívá se, že u budoucích 

programů Komise a zpráv Účetního dvora by mělo být nutné identifikovat a odlišovat 

provádění striktně unijních opatření od aktuálních činností jednotlivých států; 

26. bere na vědomí připomínku Účetního dvora, pokud jde o potíže, které měla Komise 

s vedením dokumentace, a o to, že její postupy nebyly navrženy s ohledem na zpětné 

hodnocení přijatých rozhodnutí; 

27. zdůrazňuje, že v rané fázi programů Komise pracovala pod silným časovým 

a politickým tlakem tváří v tvář ne zcela jasným rizikům, která ohrožovala stabilitu 

celého finančního systému s nepředvídatelnými důsledky pro ekonomiku; 

28. domnívá se, že Komise, která neměla dřívější zkušenosti s finanční pomocí, se „učila 

praxí“ a podařilo se jí uvést tyto programy v život poměrně rychle a u pozdějších 

programů již zlepšila své řízení; 

29. souhlasí s doporučením Účetního dvora, že Komise by měla dále analyzovat klíčové 

aspekty ozdravení zemí, ale měla by také srovnávat ekonomické prognózy, mj. pro trh 

s bydlením a veřejné a soukromé zadlužení v jednotlivých státech; naléhavě vyzývá 

všechny členské státy, aby systematicky a pravidelně poskytovaly Komisi potřebné 

údaje; 

30. domnívá se, že časové období od zahájení prvního programu Unie až po ukončení 

analýzy Účetního dvora by mělo dát příležitost uplatnit v budoucích programech 

zpřesněná doporučení jak ke zlepšením, tak k výsledkům programu, která vzejdou 

z interinstitucionálního a kontradiktorního dialogu mezi Účetním dvorem a Komisí; 

31. domnívá se, že v zájmu transparentnosti, lepší informovanosti občanů a jejich 

seznámení s výsledky auditu by měly být odpovědi Komise a výrok Účetního dvora 



 

 

vedle sebe ve dvou sloupcích, aby je bylo možné porovnat, stejně jako je tomu 

u výroční zprávy Účetního dvora; 

32. s ohledem na citlivost těchto nových zpráv o unijní správě finančních záležitostí 

doporučuje, aby tiskové zprávy a jiné komunikační dokumenty důsledně vycházely ze 

zjištění a doporučení Účetního dvora; 

Část II – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 19/2015 s názvem „Je nutno věnovat více 

pozornosti výsledkům, aby se poskytování technické pomoci Řecku zlepšilo“ 

33. poznamenává, že Komise svůj návrh na vytvoření Programu na podporu strukturálních 

reforem prezentovala již v době přípravy tohoto usnesení; vítá skutečnost, že Komise 

zjevně vzala na vědomí doporučení Účetního dvora, a doufá, že na základě poznatků 

získaných od pracovní skupiny pro Řecko se z Programu na podporu strukturálních 

reforem stane důležitý nástroj pro technickou pomoc; 

34. je znepokojen tím, že rychlé ustanovení pracovní skupiny ad hoc způsobilo některé 

z jeho provozních problémů; vyzývá k podrobnému vyhodnocení situace na místě a 

k formulaci přesného, soudržného akčního plánu v rámci povinné předběžné přípravy 

každého projektu technické pomoci; žádá, aby Komise ve svých následných 

programech technické pomoci používala plánovanější postup, včetně časového 

harmonogramu, v němž bude stanoveno datum zahájení a ukončení mandátů; 

35. zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem úspěšného programu technické pomoci je 

zvláštní rozpočet, a to jak pro plánování, tak pro zefektivnění nákladů tím, že se zabrání 

vzniku různých úrovní kontroly a souborů pravidel vztahujících se k jednotlivým 

rozpočtovým položkám; 

36. poznamenává, že pracovní skupina zvládla obdivuhodný počet projektů zahrnujících 

řadu partnerských organizací; věří, že dopad technické pomoci by se mohl zlepšit 

pomocí zefektivnění programů, omezení počtu partnerských organizací a rozsahu 

projektů, aby se minimalizovalo úsilí v oblasti administrativní koordinace a zvýšila 

účinnost; 

37. vyjadřuje politování nad tím, že přijímající členský stát stejně jako pracovní skupina 

neposkytovaly Komisi pravidelné zprávy o činnosti; poznamenává, že Komise by měla 

trvat na čtvrtletních zprávách o činnosti bez většího prodlení a na komplexní konečné 

zprávě v podobě hodnocení ex post v přiměřeném časovém rámci od ukončení činnosti 

pracovní skupiny pro Řecko; žádá Komisi, aby systematicky monitorovala poskytování 

technické pomoci s cílem orientovat se k technické pomoci zaměřené na výsledky; dále 

žádá, aby v rámci technické pomoci a pracovní skupiny pro Řecko bylo do různých 

zpráv zahrnuto vyúčtování toho, jak a kde přesně byly tyto tzv. záchranné fondy pro 

Řecko použity; 

38. vyzývá Komisi, Parlament a Radu, aby využily diskusi o Programu na podporu 

strukturálních reforem na období 2017–2020 jako příležitost přezkoumat osvědčené 

postupy expertů v této oblasti; vybízí Komisi, aby spolu s členskými státy našla systém, 

jak najímat odborníky přímo z členských států, a vyhnula se dalším komplikacím 

a administrativní zátěži tím, že obejde národní agentury; 

39. žádá členské státy, aby prokázaly větší snahu: přístup zaměřený na výsledky by 

Evropskému parlamentu i vnitrostátním parlamentům umožnil poskytovat více podpory 

prostřednictvím svých příslušných rozpočtových výborů; 

Část III – Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 21/2015 s názvem „Přezkum rizik, 

která souvisí s přístupem k činnosti EU v oblasti rozvoje a spolupráce zaměřeným na 



 

 

výsledky“ 

40. vítá zprávu Účetního dvora a předkládá níže uvedené připomínky a doporučení; 

41. bere na vědomí skutečnost, že Komise začlenila analýzu rizik do řízení svých externích 

operací, která jsou prováděna ve složitém a nestabilním prostředí s mnoha druhy rizik, 

jež mohou nastat z důvodu rozdílné úrovně rámců partnerských zemí v oblasti rozvoje 

a správy; 

42. zvláště vítá doporučení Účetního dvora, aby Komise zlepšila používání terminologie 

týkající se dlouhodobých výsledků (výstupů, efektů a dopadů), a zdůrazňuje význam 

formulování opravdových cílů SMART předtím, než je přijato jakékoli rozhodnutí 

týkající se financování různých projektů; 

43. zdůrazňuje, že je třeba klást zvláštní důraz na formulování „dosažitelných a reálných“ 

cílů, aby nedocházelo k případům, kdy partnerské země splnily původní cíle, avšak bez 

významných výsledků z hlediska rozvoje; 

44. považuje za nezbytné nesoustředit se na plnění rozpočtu jako na jediný cíl řízení, jelikož 

to může být na újmu řádného finančního řízení a dosahování výsledků; 

45. připomíná, že pravidelné sledování a mapování vysoce rizikových faktorů (externích, 

finančních a provozních) a jejich kvantifikace, od fází identifikace po fáze provádění, je 

nutným předpokladem nejen pro dobré finanční řízení a kvalitu výdajů, ale také pro 

zajištění důvěryhodnosti, udržitelnosti a dobré pověsti intervencí Unie; je toho názoru, 

že zřizovací činnosti a rizikové profily zemí rovněž usnadňují provádění strategie 

rychlého zmírňování rizik, pokud dojde ke zhoršení situace v partnerské zemi; 

46. zdůrazňuje, že je potřeba pravidelně přizpůsobovat funkce kontrolního prostředí a řízení 

rizik s přihlédnutím ke vzniku nových forem nástrojů a mechanismů pomoci, jako jsou 

kombinované financování, svěřenské fondy a finanční partnerství s jinými 

mezinárodními institucemi; 

47. opakuje svůj názor, že je zapotřebí nové rovnováhy mezi čerpáním, souladem 

s předpisy a výkonností, která se promítne do řízení operací; 

48. věří, že rozvoj budování kapacit, rámce řízení a odpovědnosti partnerských zemí je 

rovněž důležitým nástrojem pro zmírnění systémových rizik za účelem podpoření 

příznivého prostředí, které umožní finančním prostředkům dosažení jejich zamýšleného 

účelu a splnění trojice požadavků (účinnost, efektivnost a hospodárnost); 

49. rovněž považuje za nezbytné posílit politický a strategický dialog, podmíněnost pomoci 

a rámec logického řetězce s cílem zajistit jak soulad mezi rozhodnutím a předběžnými 

podmínkami plateb či vyplácení prostředků v rámci finančních dohod jasným 

propojením plateb s dosahováním cílů a výsledků, tak relevantnost vybraných cílů 

a ukazatelů; 

50. vyzývá mezinárodní instituce, zvláště v případě spolufinancovaných iniciativ a iniciativ 

zahrnujících více dárců, aby: 

- vyhodnotily a naplánovaly budoucí přínosy projektu a způsob, jakým se každý 

partner bude podílet na konečných výsledcích a širších dopadech tak, aby se 

zabránilo otázkám na vlastnickou odpovědnost za výsledky, tj. o kterou část 

výsledků se zasadily fondy Unie a která část výsledků byla dosažena díky 

zásahům jiných dárců;  

- spojily své rámce řízení s rámci řízení Unie zejména tím, že zlepší své metody 



 

 

řízení rizik; domnívá se, že je nutné pečlivě monitorovat zaměnitelnost finančních 

prostředků vzhledem k jejich vysoké úrovni svěřeneckého rizika; 

51. žádá Komisi, aby bylo zajištěno, že propojení mezi hodnoceními a formulací politik 

bude efektivní, a to tak, že budou vzaty v úvahu veškerá poučení a zkušenosti z procesu 

rozhodování; 

52. připomíná, že oslabování monitorování výkonnosti a hodnocení výsledků má neblahý 

vliv na vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a komplexní informovanost tvůrců 

politik; 

Část IV − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 23/2015 s názvem „Kvalita vody v povodí 

Dunaje: provádění rámcové směrnice o vodě zaznamenalo určitý pokrok, ještě však není 

dovršeno“ 

53. domnívá se, že Komise by měla poskytnout pokyny pro více diferencované vykazování 

pokroku s ohledem na kvalitu vody; 

54. souhlasí s Účetním dvorem, že by Komise měla podporovat srovnatelnost údajů, 

například snížením rozdílů v počtu fyzikálně-chemických látek hodnocených 

v souvislosti s ekologickým stavem; 

55. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Komise nadále sledovala pokrok členských států při 

dosahování dobré kvality vody, cíle rámcové směrnice o vodě; 

56. vybízí členské státy k zajištění monitorování dobré kvality vody, aby měly přesné 

informace o stavu a původu znečištění podle vodních útvarů, a mohly tak lépe cílit 

nápravná opatření a zvyšovat jejich nákladovou efektivitu; 

57. vybízí členské státy k zajištění koordinace mezi orgány stanovujícími opatření 

v plánech povodí a orgány schvalujícími projekty pro financování; 

58. vybízí členské státy k vyhodnocení mechanismů prosazování a zajištění jejich účinnosti, 

zejména pokud jde o pokrytí, kterého má být dosaženo, a odrazující účinek 

uplatňovaných sankcí; 

59. vybízí členské státy k posouzení potenciálu využívání poplatku za znečišťování vod 

jako ekonomického nástroje a jako metody uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ 

alespoň u hlavních látek, které mají nepříznivý vliv na kvalitu vody; 

60. vyzývá Komisi, aby zvážila systematické vyhodnocení nejen existence, ale také 

adekvátnosti norem a minimálních požadavků dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu přijatých členskými státy; 

61. poznamenává, že Komise by měla poskytnout pokyny k možným metodám vymáhání 

nákladů v oblasti difúzního znečištění; 

62. vyzývá členské státy k vyhodnocení potenciálu používání ekonomických nástrojů, 

například environmentálních daní, jako pobídky ke snižování znečištění a jako metody 

uplatňování zásady „znečišťovatel platí“; 

63. vybízí Komisi a členské státy k určení metod, jak zjednodušit nastavení a provádění 

kontrol a zajištění jejich účinnosti, na základě inventury mechanismů prosazování jak 

na úrovni Unie, tak na úrovni členského státu; 

Část V − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 24/2015 s názvem „Boj s podvody v oblasti DPH 

v rámci Společenství: jsou nutná další opatření“ 

64. je toho názoru, že Komise by měla dát podnět k vytvoření společného systému pro 



 

 

odhadování objemu podvodů s DPH uvnitř Společenství, který by členským státům 

umožnil vyhodnocovat výkonnost podle odpovídajících ukazatelů; domnívá se,  že by 

se výkonnost měla měřit omezováním výskytu podvodů s DPH uvnitř Společenství, 

zvyšováním počtu odhalených podvodů a zvyšováním výběru daně na základě 

odhalených podvodů; 

65. má za to, že aby se zlepšily výsledky sítě Eurofisc jako efektivního nástroje včasného 

varování, měla by Komise doporučit členským státům, aby: a) zavedly společnou 

analýzu rizik s cílem zajistit, aby byly informace vyměňované prostřednictvím sítě 

Eurofisc dobře zacíleny na podvody; b) zlepšily rychlost a četnost těchto výměn 

informací; c) používaly spolehlivé a uživatelsky vstřícné prostředí IT; d) nastavily 

relevantní ukazatele a cíle k měření výkonnosti různých pracovních oblastí; e) se 

účastnily práce ve všech pracovních oblastech sítě Eurofisc; 

66. vyzývá Komisi, aby v kontextu hodnocení mechanismů správní spolupráce mezi 

členskými státy pro výměnu informací mezi jejich daňovými orgány s cílem bojovat 

proti podvodům v oblasti DPH v rámci Společenství prováděla monitorovací návštěvy 

vybrané na základě rizik; věří, že tyto monitorovací návštěvy by se měly zaměřovat na 

zvýšení včasnosti odpovědí členských států na žádosti o informace, spolehlivosti 

systému výměny informací o DPH, rychlosti mnohostranných kontrol a následnou 

kontrolu stavu zjištění z jejích předchozích zpráv o správní spolupráci; 

67. vzhledem k tomu, že členské státy potřebují informace od nečlenských zemí Unie, aby 

mohly vymáhat DPH u služeb a nehmotného zboží poskytovaných prostřednictvím 

internetu v rámci elektronického obchodování B2C (Business to Consumer), vyzývá 

Komisi, aby podporovala členské státy v tom, aby vyjednaly mechanismy vzájemné 

spolupráce se zeměmi, kde má většina poskytovatelů digitálních služeb sídlo, 

a podepsaly je, a to pro posílení spolupráce s nečlenskými zeměmi Unie a vymáhání 

výběru DPH; 

68. je toho názoru, že podvody v oblasti DPH uvnitř Společenství jsou často spojeny se 

strukturami organizovaného zločinu, a proto by Komise a členské státy měly odstranit 

legislativní překážky, které brání výměně informací mezi správními, soudními 

a donucovacími orgány na vnitrostátní úrovni a úrovni Unie; domnívá se zejména, že 

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Europol by měly mít přístup 

k údajům v systému výměny informací o DPH a v síti Eurofisc a že členské státy by 

měly využívat jejich zpravodajské informace; 

69. domnívá se, že v zájmu zajištění proveditelnosti a udržitelnosti operačních akčních 

plánů vytvořených členskými státy a ratifikovaných Radou v rámci iniciativy Evropská 

multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti by 

měla Komise poskytnout dostatečné finanční prostředky; 

Část VI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 25/2015 s názvem „Podpora EU pro 

infrastrukturu venkova: potenciál pro významné zlepšení využití prostředků“ 

70. uznává, že investice do infrastruktury venkova z prostředků Unie, zejména pak 

z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou důležité pro 

potřeby, jejichž přínosy přesahují rámec zemědělství a které by jinak vzhledem 

k zásadním hospodářským výzvám a nedostatku financování, jimž venkovské oblasti 

čelí, možná prostředky nezískaly; 

71. konstatuje, že financování projektů infrastruktury z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova vychází ze sdíleného řízení, při němž jsou členské státy zodpovědné 

za řízení, monitorování a kontrolu, jakož i za výběr a provádění projektů, zatímco 



 

 

úkolem Komise je dohlížet na řádné fungování řídicích a kontrolních systémů 

v členských státech; domnívá se, že tyto úkoly by měly být vymezeny jednoznačněji, 

aby měli příjemci jasno v tom, v jakých oblastech mají jednotlivé monitorovací orgány 

pravomoci; zdůrazňuje, že jak Komise, tak členské státy musí respektovat zásady 

řádného finančního řízení; 

72. domnívá se, že zjištění a doporučení Účetního dvora, která jsou zahrnuta ve zvláštní 

zprávě č. 25/2015, jsou užitečná pro další zlepšování využití založeného na výkonnosti, 

pokud jde o investice do infrastruktury venkova financované z prostředků Unie, a pro 

dosažení lepších výsledků a zlepšení využití prostředků; žádá Komisi, aby je provedla; 

73. důrazně doporučuje, aby se investice Unie do infrastruktury venkova zaměřily na 

projekty, které umožňují zlepšení veřejných služeb nebo přispívají k tvorbě pracovních 

míst a k hospodářskému rozvoji ve venkovských oblastech, u nichž rovněž existuje 

prokazatelná potřeba veřejné podpory a které přinášejí přidanou hodnotu, a aby bylo 

zároveň zajištěno, aby tyto fondy představovaly doplňkové investice a nebyly 

využívány jako náhrada vnitrostátního financování základních služeb; 

74. doporučuje členským státům, aby uplatňovaly koordinovaný přístup, který podle 

nutnosti bude vyčíslovat potřeby a chybějící financování a odůvodňovat využití opatření 

programů rozvoje venkova a který přihlíží nejen k finančním prostředkům a programům 

Unie, ale také k vnitrostátním, regionálním nebo místním programům a veřejným či 

soukromým finančním prostředkům, které by mohly řešit (nebo již řeší) tytéž potřeby 

jako programy rozvoje venkova; 

75. vyzývá Komisi, aby vycházela z prvních kroků přijatých k zajištění účinné koordinace 

a doplňkovosti mezi jednotlivými fondy Unie, které byly podniknuty podle kontrolního 

seznamu, který Komise použila k zajištění konzistentnosti programů rozvoje venkova 

na období 2014–2020, a aby členským státům poskytla další pokyny během provádění 

programů ohledně toho, jak dosáhnout lepší doplňkovosti a jak zamezit riziku substituce 

fondů a snížit riziko efektu mrtvé váhy; v této souvislosti žádá Komisi, aby 

intervenovala prosazováním osvědčených postupů; 

76. doporučuje členským státům, aby za účelem snížení rizika efektu mrtvé váhy posoudily 

vhodnou míru financování z veřejných prostředků, která je nutná na podporu investic, 

ještě před stanovením míry podpory pro infrastrukturní opatření a aby během procesu 

výběru projektů ještě před schválením žádosti o podporu případně zkontrolovaly, zda 

má žadatel dostatečný kapitál nebo přístup k financování celého projektu nebo jeho 

části; vyzývá členské státy, aby lépe využívaly řídicí informační systémy; 

77. vyzývá k dodržování zásady adicionality na všech úrovních, a tudíž trvá na řádném 

sestavování monitorovacích výborů a na jejich aktivní účasti na procesu koordinace; 

žádá Komisi, aby řádně využívala své poradní úlohy v monitorovacích výborech; 

78. vítá, že Komise vydala v březnu 2014 pokyn vyzývající členské státy k zajištění toho, 

aby kritéria způsobilosti a výběru byla transparentně a důsledně uplatňována po celé 

programové období, aby výběrová kritéria byla uplatňována i v případech, kdy bude 

dostupný rozpočet dostatečný k financování všech způsobilých projektů, a projekty 

s celkovým počtem bodů nedosahujícím určité prahové hodnoty byly z podpory 

vyloučeny; vyzývá členské státy, aby tyto pokyny v případě projektů v oblasti 

infrastruktury venkova financovaných z prostředků Unie důsledně dodržovaly; 

79. požaduje, aby členské státy stanovily a důsledně uplatňovaly kritéria, která zajistí výběr 

nákladově nejefektivnějších projektů, tedy projektů s potenciálem přinést největší 

příspěvek k cílům programu rozvoje venkova na jednotku nákladů; žádá členské státy, 



 

 

aby zajistily, aby se odhady nákladů projektu opíraly o aktuální cenové údaje odrážející 

skutečné tržní ceny a aby byly postupy zadávání veřejných zakázek spravedlivé 

a transparentní a aby podporovaly skutečnou soutěž; poukazuje na pokyny, jak se 

vyhnout častým chybám v projektech spolufinancovaných EU, které Komise 

vypracovala na konci roku 2014, a vyzývá všechny členské státy, aby splnily 

předběžnou podmínku týkající se zadávání veřejných zakázek do konce roku 2016; 

80. požaduje rovněž větší transparentnost v průběhu výběrového procesu; domnívá se, že 

by řídicí orgány měly při schvalování žádostí o granty zohlednit veřejné mínění 

o místních problémech ve venkovských oblastech; uznává, že místní akční skupiny 

mohou v tomto procesu hrát důležitou úlohu; 

81. doporučuje, aby Komise do působnosti svých auditů zahrnula šetření aspektů 

výkonnosti týkajících se projektů v oblasti infrastruktury venkova; očekává, že změny 

provedené pro programové období 2014–2020 Komisí, které vycházejí z odhalených 

problémů z minulosti, povedou k zamýšlenému zlepšení situace; 

82. žádá Komisi a členské státy, aby zavedly požadavky, které příjemcům uloží, aby 

zajistili dlouhodobou udržitelnost a řádnou údržbu infrastruktury financované z investic 

Unie, a aby provádění příslušných požadavků kontrolovaly; 

83. žádá, aby členské státy stanovily přiměřený časový rámec pro zpracování žádostí 

o granty a platby a tento rámec dodržovaly, neboť příjemci již ve většině případů 

vyčerpali překlenovací půjčky na dokončení prací; 

84. doporučuje pro programové období 2014–2020, aby Komise a členské státy 

shromažďovaly včasné, relevantní a spolehlivé údaje, které poskytnou užitečné 

informace o výsledcích projektů a financovaných opatření; očekává, že díky těmto 

údajům by mělo být možné vyvodit závěry o efektivnosti a účinnosti vynaložených 

finančních prostředků, určit opatření a druhy projektů v oblasti infrastruktury, které 

nejvíce přispějí k cílům Unie, a zajistit řádný základ pro zlepšování způsobu řízení 

daných opatření; 

85. povzbuzuje členské státy k tomu, aby zajistily, aby byly u projektů, kterým je přislíbeno 

financování, stanoveny jasné, konkrétní a pokud možno kvantifikované cíle, a usnadnily 

tak provádění a monitorování projektů a poskytování užitečné zpětné vazby řídicím 

orgánům; 

86. uznává, že „komunitně vedený místní rozvoj“ je důležitým nástrojem pro vyřešení 

nedostatků zjištěných Účetním dvorem; 

Část VII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 1/2016 s názvem „Je Komisí zavedený systém 

měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze 

spolehlivých údajů?“ 

87. doporučuje, aby Komise vypracovala ucelenější statistický rámec, který by poskytoval 

informace o disponibilním příjmu domácností zemědělců a lépe reflektoval životní 

úroveň zemědělců; věří, že za tímto účelem by měla Komise ve spolupráci s členskými 

státy a na základě společné metodiky zvážit, jakým způsobem by bylo možné 

zdokonalit a zkombinovat stávající statistické nástroje Unie;  

88. doporučuje, aby Komise zlepšila statistický rámec pro srovnávání příjmů zemědělců 

s příjmy v jiných hospodářských odvětvích; 

89. vyzývá Komisi, aby pracovala na dalším zdokonalování souhrnného zemědělského 

účtu, aby bylo možné lépe využívat možností, které nabízí, s cílem: 



 

 

- poskytovat podrobnější informace o faktorech ovlivňujících výši příjmů ze 

zemědělské činnosti; 

- zajistit předávání údajů z regionální úrovně na základě formálně sjednaných 

podmínek s členskými státy. 

90. je toho názoru, že Komise by měla prozkoumat, zda by bylo možné dále uzpůsobit 

souhrnný zemědělský účet tak, aby umožňoval podložený odhad hospodářské hodnoty 

veřejných statků, které zemědělci produkují, a zajistit, aby informace obsažené 

v souhrnném zemědělském účtu byly náležitým způsobem využívány v rámci ukazatelů 

příjmu; 

91. doporučuje, aby Komise vycházela u analýzy příjmů zemědělců z ukazatelů, které 

budou zohledňovat současný stav zemědělství, a z dostatečného množství 

konzistentních údajů o všech cílových subjektech opatření SZP; domnívá se, že toto lze 

provést rozvojem synergií mezi stávajícími správními údaji nebo rozvojem zemědělské 

účetní datové sítě či jiných vhodných statistických nástrojů; 

92. vzhledem k významu souhrnného zemědělského účtu pro monitorování SZP 

doporučuje, aby Komise zavedla podávání pravidelných zpráv o kvalitě souhrnného 

zemědělského účtu a získala od členských států dostatečné ujištění o tom, že zřídí rámec 

pro zajišťování kvality, jehož prostřednictvím zajistí, aby údaje poskytované členskými 

státy byly srovnatelné a sestavované v souladu s kvalitativními kritérii platnými pro 

evropské statistiky; 

93. doporučuje, aby se Komise zabývala řešením nedostatků zjištěných v průběhu zavádění 

zemědělské účetní datové sítě a aby se za tímto účelem s dotčenými členskými státy 

dohodla na jasném harmonogramu, přičemž podpoří lepší využívání možností, které 

tento systém nabízí;  

94. naléhavě žádá, aby Komise dále rozvíjela stávající kvalitativní požadavky na vytváření 

statistik členskými státy v rámci zemědělské účetní datové sítě tak, aby ve všech 

členských státech byla náležitým způsobem zastoupena odvětví a velikostní třídy 

podniků, které jsou předmětem zájmu SZP, přičemž by měly být v rámci možností 

volby, které SZP nabízí, zohledněny i preference členských států; 

95. doporučuje, aby vzhledem k nedostatkům, které Účetní dvůr zjistil, Komise zlepšila 

spolehlivost a úplnost informací o výkonnosti opatření SZP, která souvisejí s příjmem 

zemědělců, a to tak, že: 

- již na začátku vymezí náležité operační cíle a výchozí hodnoty, které mohou 

v příštím programovém období sloužit jako měřítko pro porovnávání výkonnosti 

opatření SZP; 

- v kontextu hodnocení současného rámce ukazatelů výkonnosti doplní další 

relevantní a kvalitní údaje umožňující měření dosažených výsledků; 

- také v kontextu hodnocení posoudí účinnost a účelnost opatření zaměřených na 

podporu příjmů zemědělců; 

Část VIII − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 3/2016 s názvem „Boj proti eutrofizaci 

v Baltském moři: jsou zapotřebí další a účinnější opatření“ 

96. vítá zprávu Účetního dvora a podporuje doporučení uvedená v této zprávě; 

97. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že přestože v letech 2007 až 2013 Unie poskytla 

14,5 miliardy EUR na opatření týkající se čištění odpadních vod a ochrany vodních 



 

 

zdrojů v členských státech v oblasti Baltského moře, a to kromě 44 milionů EUR na 

zlepšení kvality vody v Rusku a v Bělorusku v letech 2001–2014, bylo dosaženo jen 

malého pokroku, pokud jde o snížení emisí živin; žádá Komisi, aby věnovala zvláštní 

pozornost nákladové efektivnosti výše uvedených opatření; 

98. zdůrazňuje, že eutrofizace je jednou z hlavních hrozeb pro dosažení dobrého 

ekologického stavu Baltského moře; poukazuje na význam boje proti eutrofizaci 

v jednom z nejvíce znečištěných moří světa; vyjadřuje politování nad tím, že při 

snižování emisí živin bylo v rámci programu Komise na ochranu baltského mořského 

prostředí na snížení živin, který stanoví cíle snížení živin pro jednotlivé pobaltské země, 

dosaženo malého pokroku a že směrnici Unie uplatňovaly některé členské státy jen 

částečně; 

99. zdůrazňuje, že by členské státy měly vytvořit postupy pro své programy pro dusičnany 

na základě nejaktuálnějších vědeckých údajů a doporučení; 

100. vyzývá Komisi, aby požádala členské státy, aby sbíraly údaje o účinnosti opatření pro 

snížení zátěže živinami s cílem získat spolehlivou analýzu pro stanovení budoucích 

programů opatření; 

101. naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila spolehlivost monitorovacích údajů o živinách 

v Baltském moři, neboť jejich spolehlivost není zaručena; 

102. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila účinné označení oblastí ohrožených dusičnany 

pro členské státy s cílem zavést dostačující opatření ve vysoce rizikových oblastech 

a předejít zbytečné zátěži pro zemědělce, kteří provozují činnost v oblastech, které 

nejsou dusičnany ohroženy; zdůrazňuje, že by členské státy v oblasti Baltského moře 

měly přehodnotit své označení oblastí ohrožených dusičnany; 

103. se znepokojením si všímá nedostatečné účinnosti opatření ke snížení emisí živin 

z městských odpadních vod; žádá Komisi, aby zajistila účinná opatření navazující na 

provádění směrnice o čištění městských odpadních vod1 a dále to, aby členské státy 

dodržovaly tuto směrnici v plném rozsahu; 

104. vyjadřuje politování nad tím, že doporučení Helsinské komise pro snížení živin byla 

naplněna a provedena v rámci směrnice Unie v případě specifických činností jen 

částečně; 

105. konstatuje, že pákový efekt byl vysoký při financování projektů v Rusku a Bělorusku; 

vyjadřuje nicméně znepokojení nad zpožděními projektů, která by mohla způsobit 

značné ztráty prostředků; žádá Komisi, aby pokračovala v této souvislosti ve svém úsilí 

a zaměřila se důkladněji na klíčově znečišťovatele, které označila Helsinská komise; 

rovněž se domnívá, že pokud jde o spolupráci států Unie a třetích zemí, je třeba určit 

osvědčené postupy a obecně je uplatňovat; 

Část IX – Zvláštní zpráva Účetního dvora č.  4/2016 s názvem „Evropský inovační 

a technologický institut musí upravit své realizační mechanismy a některé prvky své 

koncepce, aby dosáhl očekávaného dopadu“ 

106. vítá zprávu věnovanou Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT) 

a níže předkládá své připomínky a doporučení; 

107. vítá zjištění a doporučení Účetního dvora; 

                                                 
1  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod 

(Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40). 



 

 

108. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil několik nedostatků v klíčových otázkách a operačních 

procesech a vyslovil čtyři doporučení, pokud se EIT chce stát průlomovou inovativní 

institucí; 

109. připomíná postup udělování absolutoria za rok 2012 a 2013 týkající se EIT, kdy bylo 

rozhodnutí o udělení absolutoria EIT odloženo vzhledem k nedostatečné věrohodnosti 

zákonnosti a správnosti grantových operací EIT, neadekvátním důkazům o tom, že není 

překročen strop 25 % celkových výdajů u znalostních a inovačních společenství, 

skutečnosti, že velká část přenosů prostředků nebyla provedena, a zpoždění při 

uskutečňování doporučení Útvaru interního auditu Komise; 

110. domnívá se, že stávající zpráva Účetního dvora vzbuzuje vážné obavy ohledně základu, 

modelu financování a provozu EIT; 

111. bere na vědomí odpověď Komise na tuto zprávu, v níž Komise vysvětluje své 

stanovisko ke skutečnostem a zjištěním; poznamenává, že Komise souhlasí s většinou 

doporučení Účetního dvora; 

112. konstatuje, že zpráva uvádí, že EIT provedl v roce 2015 několik zlepšení, která zřejmě 

odpovídají zjištěním a doporučením Účetního dvora; konstatuje, že je třeba provést 

podrobné sledování a vyhodnocení, aby se ověřily dopady těchto zlepšení; 

113. zdůrazňuje, že víceletá grantová dohoda mezi EIT a znalostními a inovačními 

společenstvími a víceletá strategie těchto společenství by neměly bránit každoročnímu 

podávání zpráv ze strany těchto společenství; 

114. zdůrazňuje, že monitorování výkonnosti a hodnocení výsledků je zásadně důležité pro 

vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a komplexní informovanost tvůrců politik; 

zdůrazňuje, že to musí platit i v případě EIT a znalostních a inovačních společenství;  

115. konstatuje, že komisař pro výzkum, vědu a inovace v roce 2015 zavedl koncepci 

„otevřených inovací“ jako klíčovou politickou koncepci utvářející inovační politiku na 

úrovni Unie; domnívá se, že není jasné, jakou roli EIT v této koncepci sehrává; 

zdůrazňuje, že tato koncepce neposkytuje jasný rámec pro rozvoj koherentní 

a koordinované činnosti ze strany Komise vzhledem k množství politik a nástrojů, které 

jsou součástí tohoto souboru, a k počtu generálních ředitelství zapojených do podpory 

inovací;  

116. žádá Komisi, aby zajistila koordinovanou a účinnou inovační politiku, v rámci níž 

odpovědná generální ředitelství slaďují činnosti a nástroje, a aby Parlament informovala 

o svém úsilí; 

117. je znepokojen skutečností, že v rámci znalostních a inovačních společenství by zapojení 

podniků do výběru výzkumných projektů mohlo vést k situaci, kdy by výzkumní 

pracovníci byli finančně a jinak spojení s průmyslem a již by nebylo možné je vnímat 

jako nezávislé; vyjadřuje tyto obavy s ohledem na nedávný vývoj, jelikož vliv podniků 

ve vědě a v základním výzkumu vzrostl;  

118. chápe úkol EIT, kterým je podporovat spolupráci mezi vyšším vzděláváním, výzkumem 

a inovacemi; konstatuje, že společnosti mohou často získat nejvíce, jelikož budou 

zákonnými vlastníky inovativních produktů vstupujících na trh a bude jim plynout 

finanční zisk; zdůrazňuje v této situaci potřebu toho, aby byla zvážena možnost začlenit 

do modelu spolupráce strukturu, v rámci níž by mohly poskytnuté prostředky alespoň 

částečně plynout zpátky EIT; 

119. domnívá se, že zmíněná zlepšení a souhlas Komise s doporučeními jsou důvodem 



 

 

k očekávání dalšího vývoje v rámci EIT;  

120. vyzývá EIT, aby ve své výroční zprávě za rok 2016 poskytl orgánu příslušnému 

k udělení absolutoria podrobnou analýzu provádění doporučení Účetního dvora; 

121. vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla zprávu o navazujících opatřeních v oblasti 

provádění a sledování kroků přijatých v souvislosti s doporučeními Účetního dvora; 

Část X – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 5/2016 s názvem „Zajistila Komise účinné 

provádění směrnice o službách?“ 

122. vítá zprávu Účetního dvora, schvaluje jeho doporučení a je potěšen tím, že Komise tato 

doporučení přijímá a v budoucnu je zohlední; 

123. konstatuje, že navzdory omezení jejího rozsahu působnosti prostřednictvím vynětí 

poskytování některých služeb má směrnice o službách1 velmi široké pole působnosti, 

což vyžaduje, aby Komise disponovala souborem opatření pro zajištění jejího správného 

provádění; 

124. zdůrazňuje, že trh se službami nedosáhl svého úplného potenciálu a že dopad úspěšného 

provedení směrnice o službách na růst a tvorbu pracovních míst je velký; možný 

ekonomický přínos úplného provedení směrnice sice dosud není znám, domnívá se, že 

by  Komise měla vypracovat studii s cílem odhadnout produktivitu z co 

nejspolehlivějšího kvantitativního hlediska; 

125. podporuje následné zahrnutí většího počtu odvětví ve snaze dosáhnout širšího 

odstraňování odvětvových překážek bránících integraci trhu s konečným cílem odstranit 

překážky na vnitřním trhu služeb a rozvinout plný potenciál Unie pro růst, 

konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst; 

126. domnívá se, že členské státy mohly lépe využívat opatření poskytnutá Komisí na 

podporu provádění, uplatňování a vymáhání směrnice, zvláště sdílením problémů, 

kterým státy v různých fázích postupu čelí, diskutováním o možných společných 

řešeních a výměnou osvědčených postupů; 

127. souhlasí s tím, že Komise by měla maximálně zkrátit délku řízení o nesplnění 

povinnosti;  

128. vyjadřuje politování nad tím, že nástroje, jako jsou jednotná kontaktní místa, systém pro 

výměnu informací o vnitřním trhu a síť evropských spotřebitelských center (síť ESC), 

nebyly dostatečně v povědomí podniků a spotřebitelů a nebyly jimi využívány 

v případě, kdy narazili na problém související s uplatňováním směrnice o službách;  

129. konstatuje, že poskytování služeb online je i nadále omezeno z důvodu nejistoty pro 

poskytovatele a příjemce; 

Část XI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 6/2016 s názvem „Programy eradikace, 

tlumení a sledování, které mají bránit šíření nákaz zvířat“ 

130. vítá doporučení Účetního dvora a skutečnost, že Komise tato doporučení přijala; 

131. vítá, že programy týkající se nákaz zvířat byly v rámci auditu vyhodnoceny jako 

úspěšné a že technické poradenství, analýza rizik a podpůrné mechanismy byly 

klasifikovány jako dobré; vítá kladné dopady těchto programů na zdraví zvířat v Unii; 

vybízí Komisi a členské státy, aby tento úspěšný postup uplatňovaly i v budoucnu; 

                                                 
1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36–68). 



 

 

132. domnívá se, že by měly být dále zdokonaleny početné ukazatele výsledků vnitrostátních 

programů eradikace, kontroly a monitorování některých nákaz zvířat a zoonóz, zejména 

co se týče technického provádění a hospodářských ukazatelů, což by umožnilo provést 

analýzu nákladové účinnosti programů;  

133. konstatuje, že podle Komise je určení nákladové účinnosti programů obtížné, zejména 

proto, že nejsou k dispozici žádné modely, a to ani na mezinárodní úrovni; dále 

konstatuje, že skutečnost, že programy umožnily zabránit šíření chorob, zamezit jejich 

přenosu na člověka, a tudíž i zachránit životy, svědčí o tom, že přínosy programů 

převažují nad jejich náklady; 

134. konstatuje, že příslušné informační systémy by mohly poskytovat lepší podporu 

epidemiologickým informacím a snadný přístup k historickým výsledkům, což by 

umožnilo lepší koordinaci kontrolních činností mezi členskými státy; konstatuje, že 

podle Komise stávající nástroje IT procházejí vývojem, aby mohly poskytovat lepší 

podporu členským státům; vybízí Komisi, aby zajistila přidanou hodnotu vyvíjených 

nástrojů IT, pokud jde o výměnu potřebných informací; 

135. domnívá se, že Komise by měla podpořit dostupnost vakcín, které použijí členské státy 

v případě epidemiologické opodstatněnosti; vítá skutečnost, že již byly zřízeny 

vakcínové/antigenové banky pro dvě choroby; vybízí Komisi, aby i nadále prováděla 

posouzení rizik, která mohou zjistit případnou potřebu dalších 

vakcínových/antigenových bank; 

136. konstatuje, že Komise souhlasí s tím, že zajistí, aby členské státy v relevantních 

případech do svých veterinárních programů systematicky začleňovaly aspekty týkající 

se volně žijících zvířat; 

137. konstatuje, že programy eradikace chorob zvířat nebyly v některých zemích příliš 

úspěšné a uvedený pokrok byl poměrně pomalý; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 

s členskými státy upřednostnila tyto konkrétní případy a připravila podrobnou strategii, 

která by pomohla zefektivnit eradikaci nákaz, zejména tuberkulózy skotu ve Spojeném 

království a v Irsku a brucelózy ovcí a koz na jihu Itálie; 

138. se znepokojením konstatuje, že příslušné právní předpisy týkající se nákaz zvířat jsou 

stále příliš složité a fragmentované; vítá skutečnost, že v březnu 2016 byl přijat nový 

zastřešující právní předpis v podobě nařízení o nákazách zvířat („právní rámec pro 

zdraví zvířat“)1; bere na vědomí, že nové nařízení vstoupí v platnost pět let po přijetí; 

vítá skutečnost, že nové nařízení poskytne efektivnější, jednodušší a jasnější pravidla; 

Část XII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 7/2016 s názvem „Jak Evropská služba pro 

vnější činnost spravuje své budovy po celém světě“ 

139. vítá zprávu Účetního dvora a předkládá níže uvedené připomínky a doporučení; 

140. zdůrazňuje, že ESVČ a členské státy mají společný zájem na dalším rozvoji místní 

spolupráce v oblasti správy budov, v jejímž rámci je třeba věnovat zvláštní a stálou 

pozornost otázkám bezpečnosti, nejlepšího zhodnocení finančních prostředků a obrazu 

Unie; 

141. vítá, že se zvýšil počet projektů společného umístění delegací Unie a členských států 

a bylo podepsáno 17 memorand o porozumění o společném umístění; vyzývá ESVČ, 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách 

zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví 

zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1). 



 

 

aby pokračovala v úsilí o větší využívání tohoto osvědčeného postupu; domnívá se, že 

tato politika by měla zahrnovat inovativní přístupy zaměřené na definování 

koordinované strategie společného umisťování s členskými státy, které mají zájem, 

a vhodných ujednání o sdílení nákladů souvisejících s budovami a logistikou; 

142. vyjadřuje politování nad nedostatečnými záznamy a nesrovnalostmi v informačním 

systému pro správu administrativních budov a rezidencí delegací; žádá o pravidelný 

přezkum úplnosti a spolehlivosti údajů kódovaných delegacemi Unie; 

143. naléhavě vyzývá ESVČ, aby posílila nástroje ke kontrole a monitorování správy 

v souvislosti se všemi náklady vzniklými v politice v oblasti nemovitostí s cílem zajistit 

přesný přehled o všech výdajích a souvisejících navazujících opatřeních; domnívá se, že 

je třeba, aby byl kladen důraz na dodržování stropů definovaných v politice v oblasti 

nemovitostí s cílem snížit celkové roční nájemné za kanceláře, na přiměřenost 

příspěvků placených společně umístěnými subjekty, úhradu provozních nákladů 

spojených se společným umístěním a odpovídající výši nákladů, pokud jde o podmínky 

místního trhu; 

144. je přesvědčen, že je třeba rychle získat odborné právní a technické znalosti v oblasti 

správy nemovitostí a současně posoudit veškeré nákladově účelné alternativy, např. 

zaměstnání externích odborníků, jako jsou místní makléři, aby provedli průzkum 

daného trhu nebo případně jednali s vlastníky pronajímané nemovitosti; 

145. podporuje provádění střednědobé strategie, která stanoví veškeré možnosti od 

investičních priorit nebo možností nákupu, přes prodloužení pronájmu až po sdílení 

prostor s členskými státy, přičemž je nutné zohlednit rovněž odhady budoucího stavu 

zaměstnanců a politické plánování a vývoj;  

Část XIII − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 8/2016 s názvem „Železniční nákladní 

doprava v EU: stále není na správné cestě“ 

146. vítá zprávu Účetního dvora, schvaluje jeho doporučení a je potěšen tím, že Komise tato 

doporučení přijímá a že je zohlední; 

147. poukazuje na oblasti, v nichž jsou opatření ze strany členských států a Komise potřebná 

nejvíce: liberalizace trhu, postupy řízení provozu, administrativní a technická omezení, 

monitorování a transparentnost výkonnosti odvětví železniční dopravy, spravedlivá 

hospodářská soutěž mezi různými druhy dopravy, soudržný přístup k cílům politik 

a přidělování peněžních prostředků a zlepšení koordinace mezi členskými státy 

a Komisí, pokud jde o výběr, plánování a řízení projektů a údržby železniční stě; 

148. konstatuje, že Komise řádně neposoudila dopad legislativních balíčků, které od roku 

2000 vytvořila pro železniční odvětví, zejména odvětví nákladní železniční dopravy; 

vyjadřuje politování nad tím, že investice finančních prostředků Unie do několika 

projektů nelze považovat za nákladově efektivní; 

149. je přesvědčen, že pokračování současné situace v železničním odvětví povede k tomu, 

že posuvné cíle pro rok 2030 nebudou splněny;  

150. shledává, že je v zájmu členských států mít společné a povinné posuzování dopadu 

budoucích právních předpisů v oblasti nákladní železniční dopravy, aby bylo zajištěno, 

že budou účinně odstraněny nedostatky týkající se inkompatibility železniční sítě; 

151. konstatuje, že je železniční odvětví obecně značně korporativní, což může ovlivnit 

vnímání liberalizace trhu spíše jako hrozby než výhody; 

152. považuje nákladní železniční dopravu za jeden z klíčových aspektů jednotného trhu se 



 

 

zbožím a vzhledem k jejímu mohutnému pozitivnímu potenciálu z hlediska cílů 

v oblasti změny klimatu a snížení používání silniční dopravy naléhavě žádá Komisi, aby 

jí poskytla nový stimul v rámci strategie pro jednotný trh; žádá, aby byla zavedena 

strategie nákladní železniční dopravy; 

153. žádá komplexní vyhodnocení unijní nákladní železniční dopravy se zvláštním důrazem 

na provádění nařízení (EU) č. 913/20101, včetně činnosti jednotného kontaktního místa 

a alokace tras, a současně s tím hodnocení nákladních koridorů a koridorů Nástroje pro 

propojení Evropy, včetně projektů již v rámci Nástroje pro propojení Evropy 

schválených; 

154. žádá komplexní zhodnocení interoperability vnitrostátních železničních systémů; 

155. žádá vyhodnocení dopravních strategií členských států, které byly vypracovány 

v návaznosti na dohody o partnerství, pokud jde o přeshraniční harmonizaci a operativní 

funkčnost koridorů TEN-T; 

156. žádá vytvoření akčního plánu, který bude podporovat plné a urychlené provedení 

4. železničního balíčku; 

157. vyjadřuje politování nad tím, že několik překážek rozvoje silné a konkurenceschopné 

evropské železniční dopravy, na které poukázal Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 

8/2010, i nadále brání pokroku v tomto odvětví; 

Část XIV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 9/2016 s názvem „Výdaje v zemích jižního 

Středomoří a východního sousedství na vnější rozměr migrace Unie do roku 2014“ 

158. vítá zprávu Účetního dvora a předkládá níže uvedené připomínky a doporučení; 

159. bere na vědomí kritický postoj Účetního dvora a vysoký počet nedostatků 

zaznamenaných Účetním dvorem, zejména nedostatečnou efektivnost při využívání 

přidělených finančních prostředků; 

160. vyzývá Komisi, aby veškeré připomínky Účetního dvora vyhodnotila a přijala 

požadovaná opatření, díky nimž předejde učinění stejných chyb v migrační politice na 

období 2014–2020; vyzývá k provedení všech doporučení Účetního dvora; 

161. je přesvědčen, že využívání finančních prostředků by se mělo řídit zdokonalenými 

systémy sledování a hodnocení vycházejících ze základních ukazatelů, postupných 

referenčních hodnot a měřitelných a realistických cílů; vyzývá Komisi, aby 

přezkoumala všechny ukazatele, referenční hodnoty a cíle obsažené ve stávajících 

programech týkajících se migrace; 

162. zastává názor, že je třeba neustále usilovat o komplexní a koordinovanou reakci, neboť 

migrační krize představuje četné výzvy jdoucí napříč nejrůznějšími odvětvími a přes 

institucionální hranice; 

163. vyzývá k průběžnému zdokonalování strategického chápání a rámce pro vnější politiky 

Unie v oblasti migrace a politických možností spolu s klíčovými aktéry, aby byla 

zajištěna přehlednost i koordinovaná a soudržná mobilizace mechanismů týkajících se 

vnějšího rozměru migrace v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu, ať už 

v rozpočtovém rámci Unie, nebo mimo něj; 

164. vyzývá Komisi, aby se konstruktivně angažovala v zájmu lepší koordinace mezi 

nástroji, mechanismy a příslušnými zainteresovanými stranami s cílem zajistit prevenci 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské 

železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22). 



 

 

migrační krize; 

165. vyzývá všechny hlavní zainteresované strany, aby se zamyslely a náležitě reagovaly 

s cílem dosáhnout rovnováhy mezi flexibilitou intervencí, doplňkovostí fondů, jejich 

úrovní a nezbytným využíváním pákového efektu a rovněž potenciální součinností 

a celkovou doplňkovostí zásahů Unie; 

166. v této souvislosti je přesvědčen, že by měla být věnována náležitá pozornost vhodnému 

zacílení pomoci na rozličné a vyvíjející se otázky související s vnějším rozměrem 

migrace a současně by měla být zajištěna adekvátnost dohledu nad vyplacenými 

prostředky s cílem předcházet riziku zneužívání finančních prostředků a dvojího 

financování; 

167. domnívá se, že je kriticky nezbytné vyvážit poptávku po lepších výsledcích 

a dostupnost odpovídajících prostředků, aby byla zajištěna vysoká míra ambicióznosti 

při navrhování komplexní a udržitelné reakce Unie na stávající i budoucí výzvy 

vyvolané migrační krizí; je přesvědčen, že vhodným fórem pro řešení těchto výzev jsou 

jednání o přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období v zájmu zvýšení 

rozpočtu na tyto fondy; 

168. je přesvědčen, že kromě mezery ve financování brání parlamentnímu dohledu nad 

způsobem využívání finančních prostředků a určení odpovědnosti také stávající 

roztříštěnost nástrojů s vlastními zvláštními cíli, aniž by byly vzájemně provázány, což 

způsobuje, že je obtížné jasně vyhodnotit skutečně vynaložené finanční částky určené 

na podporu vnější činnosti v oblasti migrace; lituje, že to vede k nedostatku efektivnosti, 

transparentnosti a odpovědnosti; považuje za nezbytné změnit zacílení využívání 

stávajících politických nástrojů s jasnou a obnovenou strukturou cílů za účelem zvýšení 

jejich celkové účinnosti a viditelnosti; 

169. zastává názor, že výdaje na vnější rozměr migrace Unie je třeba vynakládat efektivněji 

a že musejí splňovat kritérium „přidané hodnoty“, aby lidem zajistily odpovídající 

životní podmínky v zemích jejich původu a aby se zabránilo navýšení toků 

ekonomických migrantů; 

170. vyzývá Komisi, aby sledovala, posoudila a konstruktivně přezkoumala činnosti 

Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, jež byly zahájeny v říjnu 2016; 

171. vítá vytvoření svěřenských fondů Unie a záměr vyplácet finanční prostředky 

v naléhavých situacích rychleji a flexibilněji a shromáždit různé zdroje financování 

s cílem řešit všechny aspekty případných krizí; 

172. konstatuje, že svěřenské fondy jsou součástí reakce ad hoc, což prokazuje, že rozpočet 

Unie a víceletý finanční rámec postrádají potřebnou pružnost a zdroje potřebné pro 

rychlou a komplexní reakci na závažné krize; vyjadřuje politování nad tím, že tato 

situace vede k obcházení rozpočtového orgánu, což narušuje jednotnost rozpočtu; 

173. vítá návrh Komise, který je součástí přezkumu víceletého finančního rámce v polovině 

období, na zřízení nové krizové rezervy Evropské unie, jež by měla být financována ze 

zrušených závazků a byla by dodatečným nástrojem umožňujícím urychleně reagovat 

na naléhavé problémy v EU; vyzývá Radu, aby tento návrh plně podpořila; 

174. zdůrazňuje, že v kontextu postupu udělování absolutoria jsou k zajištění politického 

dohledu nad plněním rozpočtu důležité dostatečné kontrolní mechanismy; naléhá na 

Komisi, aby okamžitě podnikla kroky k většímu zapojení rozpočtového orgánu a orgánu 

pro rozpočtovou kontrolu a lépe sladila svěřenské fondy a ostatní mechanismy 

s rozpočtovou normou, zejména aby je zapsala do rozpočtu Unie; 



 

 

175. vyjadřuje politování nad tím, že Komise neposkytla podrobnosti o skutečných platbách, 

a vyzývá Komisi k přijetí náležitých opatření s cílem posílit a zjednodušit zadávání 

údajů do finančního informačního systému, aby bylo možné částky určené na vnější 

činnosti v oblasti migrace snáze lépe sledovat a monitorovat; 

176. žádá Komisi, aby spustila komplexní databázový nástroj určený pro výdaje Unie 

spojené s migrací, včetně všech dokončených, probíhajících a plánovaných projektů; 

domnívá se, že interaktivní databáze by měla zainteresovaným stranám a občanům 

poskytnout výsledky zobrazené na mapě světa a umožnit vyhledávání filtrované podle 

států, typu projektů a odpovídajících částek; 

177. je toho názoru, že řízení založené na předpovědích by bylo v dlouhodobém výhledu 

účinnější než politika založená pouze na reakcích, jako je krizové řízení; 

178. připomíná postoj Parlamentu spočívající v uceleném přístupu k migraci, založeném na 

nové kombinaci politik včetně posílení vazby mezi migrací a rozvojem skrze řešení 

základních příčin migrace a současně prosazováním změny ve způsobech financování 

migrační krize; 

Část XV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 10/2016 s názvem „Pro zajištění účinného 

provádění postupu při nadměrném schodku jsou zapotřebí další zlepšení“ 

179. vítá zjištění a doporučení uvedená ve zprávě Účetního dvora; 

180. doporučuje, aby Komise zlepšila transparentnost postupu při nadměrném schodku 

prostřednictvím pravidelného informování o svých hodnoceních toho, jak jednotlivé 

země dodržují strukturální reformy navržené v rámci postupu při nadměrném schodku, 

a prostřednictvím větší transparentnosti při uplatňování pravidel; 

181. domnívá se, že po konzultaci s členskými státy by měla Komise Parlamentu pravidelně 

podávat zprávy o pokroku v rámci postupů při nadměrném schodku v jednotlivých 

zemích; 

182. doporučuje, aby Komise i nadále zapojovala vnitrostátní fiskální rady a zajistila, aby 

Evropská fiskální rada získala v rámci postupu při nadměrném schodku formální roli; 

konstatuje, že transparentnost v rámci postupu při nadměrném schodku se v posledních 

letech zlepšila, a uznává, že určité informace politicky citlivé povahy nemohou být vždy 

zveřejněny; 

183. doporučuje, aby se postup při nadměrném schodku více zaměřil na snižování veřejného 

dluhu; konstatuje, že na konci roku 2014 mělo pouze 13 členských států poměr dluhu 

k hrubému domácímu produktu nižší než 60 %; poukazuje na to, že navzdory 

skutečnosti, že EU zaznamenala mírné oživení, je několik členských států v současné 

době silně zadluženo a veřejné zadlužení je vyšší než v roce 2010; 

184. bere na vědomí, že pravidlo týkající se dluhového stropu začalo v rámci postupu při 

nadměrném schodku fungovat teprve v roce 2011; domnívá se, že snížení úrovně 

veřejného dluhu, a to především v silně zadlužených členských státech, z dlouhodobého 

hlediska výrazně zlepší hospodářský růst; 

185. doporučuje, aby bylo zajištěno, že při uplatňování pravidel postupu při nadměrném 

schodku v rámci Paktu o stabilitě a růstu bude zachována dostatečná flexibilita; 

zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že v makroekonomické politice může dojít 

k nepředvídaným událostem, musí být rámec pro řádnou správu ekonomických 

záležitostí schopen se přizpůsobit tak, aby zohlednil ekonomický vývoj; 

186. domnívá se, že Komise by měla zajistit, aby bylo uplatňování pravidel pro postup při 



 

 

nadměrném schodku úzce koordinováno s opatřeními strukturálních reforem 

dohodnutými v rámci evropského semestru; 

Část XVI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 11/2016 s názvem „Posílení kapacity Bývalé 

jugoslávské republiky Makedonie: malý pokrok ve složitém kontextu“ 

187. vítá zprávu Účetního dvora, souhlasí s doporučeními v ní uvedenými a vybízí Komisi, 

aby při práci na posílení správních kapacit v Bývalé jugoslávské republice Makedonie 

vzala tato doporučení na vědomí;  

188. je znepokojen tím, že bylo při posilování správních kapacit dosaženo jen omezeného 

pokroku, přičemž v provádění právních předpisů v některých klíčových oblastech, jako 

je například rozvoj profesionální a nezávislé veřejné správy, nebyl zaznamenán žádný 

významný pokrok;  

189. poznamenává, že v oblasti boje proti korupci a zvyšování míry transparentnosti bylo 

dosaženo pokroku pouze částečného;  

190. konstatuje nicméně, že Komise musí působit ve složitém politickém kontextu a naráží 

na nedostatečnou politickou vůli a odhodlání vnitrostátních orgánů řešit zbývající 

záležitosti; konstatuje, že svou úlohu v úspěchu financovaných projektů sehrály 

i překážky v podobě probíhající politické krize; 

191. bere na vědomí a podporuje klíčovou úlohu, kterou Komise hraje při řešení politické 

krize v zemi, a vítá zapojení komisaře do zprostředkování politického dialogu mezi 

opozičními politickými silami; 

192. vyzývá Komisi, aby pokračovala v dialogu s politickými představiteli napříč politickým 

spektrem, vnitrostátními orgány a odborníky v oblasti soudnictví a prosazování práva 

s cílem dosáhnout dohody ohledně aktivního boje proti korupci a organizovanému 

zločinu a také ohledně zavádění přísných opatření a mechanismů určených 

k předcházení korupci a hospodářské kriminalitě v souladu s tuzemským trestním 

právem; 

193. důrazně doporučuje, aby Komise využívala politický dialog a kontakty s vnitrostátními 

orgány za účelem zvýšení míry účinnosti systému veřejných zakázek a úrovně 

transparentnosti v oblasti veřejných výdajů; 

194. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala boj proti korupci, a vyjadřuje politování nad tím, 

že zde chybí účinná vládní strategie zaměřená na tuto oblast; opakuje, že je zapotřebí 

zajistit větší politický závazek vnitrostátních orgánů, aby se v tomto ohledu zajistily 

udržitelné výsledky; 

195. vyzývá Komisi, aby stavěla na výsledcích úspěšných projektů, jež jsou udržitelné, 

přinášejí kvantifikovatelnou přidanou hodnotu a byly zahájeny a proběhly v souladu 

s pravidly v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP II);  

196. vítá skutečnost, že Komise zavedla projekty zaměřené na organizace občanské 

společnosti; vyzývá Komisi, aby v této činnosti dále pokračovala a s místními 

nevládními organizacemi navázala pevné vztahy; 

197. vybízí Komisi k tomu, aby vypracovala návrhy projektů, které posílí práv a postavení 

oznamovatelů při upozorňování veřejnosti na případy korupce a podvody; 

198. konstatuje, že ačkoli byla řada projektů dobře řízena, jejich výsledky nebyly vždy 

udržitelné nebo jich ani nebylo dosaženo; dále poznamenává, že vůči těmto projektům 

nebyl vždy zaujímán jednotný přístup s cílem posílit budování správních kapacit; 

vyzývá Komisi k tomu, aby zlepšila strategické plánování a zajistila udržitelnost 



 

 

a životaschopnost projektů tím, že tato kritéria stanoví jako nezbytný předpoklad pro 

jejich zahájení; 

199. vyzývá Komisi k tomu, aby nadále dodržovala zásady řádného finančního řízení; vybízí 

ji k tomu, aby pomáhala při vypracovávání projektů, jež by sloužily také jako odrazový 

můstek i pro další investice směrující do země; vyzývá ji rovněž k tomu, aby 

upřednostňovala projekty s vysokým potenciálem v klíčových oblastech, jako jsou 

například veřejné zakázky nebo výběrová řízení, a aby nefinancovala projekty, jejichž 

vyhlídky na udržitelnost jsou omezené; 

200. vybízí Komisi, aby pružněji reagovala na neočekávaný vývoj, a to buď včasným 

uvolněním příslušných prostředků, nebo jejich snížením, s cílem řešit nově vzniklé 

problémy;  

Část XVII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 12/2016 s názvem „Používání grantů 

agenturami: není vždy vhodné ani prokazatelně účinné“ 

201. vítá zprávu Účetního dvora a předkládá níže uvedené připomínky a doporučení; 

202. vítá zjištění a doporučení Účetního dvora; 

203. bere na vědomí odpověď Komise a dotčených agentur, která mj. obsahuje důležité 

informace o opatřeních přijatých po provedení auditů; 

204. zdůrazňuje, že agentury jsou odpovědné za plánování víceletých a ročních programů 

i za (provozní a finanční) provádění svých grantových opatření; dochází tudíž k závěru, 

že účinné řízení grantových akcí ze strany agentur má klíčový význam pro realizaci cílů 

a politik Unie; 

205. bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že kontrolované agentury obecně 

udělovaly a vyplácely granty v souladu s pravidly; 

206. nicméně konstatuje, že Účetní dvůr odhalil některé nedostatky, pokud jde o možnosti 

financování, zadávací řízení, systémy kontroly a měření výkonnosti, a formuloval pět 

doporučení, jak tyto nedostatky napravit; 

207. konstatuje, že strategické odůvodnění a výběr nástroje financování ze strany agentury 

by mohly posílit účelnost a účinnost daného nástroje, a tudíž realizaci úkolů agentury; 

zdůrazňuje, že v důsledku nevhodných návazných nebo předběžných hodnocení by si 

agentury mohly zvolit nevhodné nástroje financování a špatnou koncepci grantů; 

208. vyjadřuje politování nad obecně širokými popisy grantových aktivit agentur a vágními 

popisy výsledků, což vede k neúplným ročním pracovním plánům; 

209. poukazuje na důležitost sladění grantových opatření agentur s jejich mandátem 

a strategickými cíli; vybízí proto všechny agentury, aby přijaly zvláštní pokyny 

a kritéria, jež jim usnadní výběr zvláštního nástroje financování, vycházející z analýzy 

potřeb příslušné agentury, jejích zdrojů, cílů, kterých se má dosáhnout, potenciálních 

příjemců, na které se bude zaměřovat, a také nezbytné úrovně konkurence a poznatků 

získaných z předchozích rozhodnutí;  

210. konstatuje, že pracovní programy agentur by měly uvádět, jaké činnosti mají být 

realizovány za pomoci grantů, specifické cíle a očekávané výsledky, jichž má být 

grantovými opatřeními dosaženo, a rovněž plánované finanční a lidské zdroje nutné 

k realizaci grantových činností; 

211. má za to, že pro splnění řádně vymezených ročních programů je nanejvýš důležité 

stanovení strategických cílů, výsledků zaměřených na cíl a dopadů; 



 

 

212. zdůrazňuje, že regulační rámec některých agentur je nutí využívat řízení o udělení 

grantu; se znepokojením nicméně konstatuje, že agentury se nezabývají systematicky 

všemi možnostmi financování, které mají k dispozici, a že granty nebyly vždy tím 

nejvhodnějším nástrojem; dále bere na vědomí konstatování Účetního dvora, že řízení 

o udělení grantu uplatňují restriktivnější kritéria způsobilosti a méně přísná kritéria pro 

udělení financování než zadávací řízení, a že by proto neměla být výchozí variantou 

financování; domnívá se však, že je třeba pečlivě zachovávat rovnováhu mezi 

nedostatky řízení o udělení grantu a správními náklady spojenými se zadávacím 

řízením, a nesouhlasí tedy s postojem Účetního dvora, že výchozí variantou by mělo být 

zadávací řízení; 

213. je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že dotčené agentury nebyly schopny zavést 

náležité systémy monitorování a hodnocení ex post; vyzývá agentury, aby v zájmu 

zlepšení monitorování a vykazování činností financovaných z grantů vypracovávaly 

hodnocení ex post; 

214. zdůrazňuje, že monitorování výkonnosti a hodnocení výsledků je zásadně důležité pro 

vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a komplexní informovanost tvůrců politik; 

upozorňuje, že s ohledem na jejich decentralizovanost platí toto ještě více pro agentury; 

vyzývá agentury, aby zřídily systémy monitorování a vykazování založené na 

výsledcích a na klíčových ukazatelích výkonnosti zaměřených na dopad, jakož 

i systémy hodnocení ex post; za zásadní pro monitorování a vykazování pokroku, 

dopadu a výsledků považuje úlohu klíčových ukazatelů výkonnosti; 

215. se znepokojením konstatuje, že klíčové ukazatele výkonností se nadále zaměřují na 

vstupy a výstupy spíše než na výsledky a dopady; vyzývá agentury, aby vytvářely své 

klíčové ukazatele výkonnosti strategičtěji a aby byly tyto ukazatele založeny na 

výsledcích a dopadech; 

216. vyzývá agentury, aby u svých ročních pracovních plánů vypracovávaly a prováděly 

hodnocení posouzení rizik s cílem zlepšit účinnost díky přesnějšímu provádění, 

monitorování a hodnocení; 

217. doporučuje strategické přidělování finančních nástrojů na krátkodobé cíle s cílem 

zlepšit správnost rozhodnutí o financování; 

218. žádá síť agentur Unie, aby agenturám pomáhala zlepšovat jejich postupy financování, a 

v tomto ohledu zejména jejich postupy monitorování výkonnosti; 

219. zvláště zdůrazňuje zjištění Účetního dvora týkající se řízení o udělení grantu a potřeby 

transparentnosti, rovného zacházení a zabránění možným střetům zájmů; žádá dotčené 

agentury, aby doporučení Účetního dvora provedly co možná nejdříve; 

220. vyzývá agentury, aby použily zvláštní řízení o udělení grantu za účelem vytvoření 

formálních vnitřních postupů, které by se řídily zásadami transparentnosti a rovného 

zacházení a ochrany před možným střetem zájmů; zdůrazňuje, že z tohoto důvodu by 

agentury měly posílit svůj systém ověřování ve vztahu k provádění grantových projektů; 

221. žádá Komisi a agentury, jejichž kontroly se tato zvláštní zpráva týkala, aby Parlamentu 

poskytovaly aktuální informace o provádění uvedených doporučení; 

Část XVIII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 13/2016 s názvem „Pomoc EU na posílení 

veřejné správy v Moldavsku“ 

222. vítá zprávu Účetního dvora, souhlasí s jejími doporučeními a vybízí Komisi, aby při 

práci na posílení správních kapacit v Moldavské republice vzala tato doporučení na 



 

 

vědomí; 

223. konstatuje se znepokojením, že EU přispěla k posílení veřejné správy pouze částečně 

a že EÚD zaznamenal několik nedostatků, včetně slabin v koncepci a provádění 

kontrolovaných programů a projektů; 

224. konstatuje nicméně, že Evropská komise musí působit ve složitém politickém kontextu 

a naráží na rozsáhlou korupci a mnohé slabé stránky orgánů veřejné správy, jako jsou 

přebujelá byrokracie, nedostatečné zaměření klíčových funkcí, značná fluktuace 

zaměstnanců, nízká efektivnost a neexistence odpovědnosti; dále konstatuje, že je 

Moldavsko sužováno politickou nestabilitou, hospodářskými otřesy, hlubokou 

chudobou a hromadným vystěhovalectvím;  

225. konstatuje, že ačkoli v úspěšnosti programů s rozpočtovou podporou sehrály 

významnou roli politické okolnosti a vnější faktory a Evropská komise je v mnoha 

případech skutečně nemohla ovlivnit, byly zde konkrétní nedostatky, které Komise řešit 

mohla; 

226. konstatuje, že slabé stránky, které Účetní dvůr zjistil, zahrnovaly pomalou reakci 

Komise na nečekané události, omezený soulad programů s moldavskými vnitrostátními 

strategiemi, neexistenci ambiciózních cílů, nekonkrétní a nejasné podmínky 

a neexistenci náležitého opodstatnění pro poskytnutí dodatečných prostředků v rámci 

přístupu založeného na pobídkách;  

227. vyzývá Komisi, aby své moldavské protějšky povzbuzovala k vypracování 

systematických, jasně formulovaných vnitrostátních strategií, které by zahrnovaly jasné 

a měřitelné cíle, a aby koncepce programů v zemi na tyto strategie lépe navázala;  

228. vybízí Komisi, aby pro účely jasného posouzení finančních potřeb a zavedení cíleného 

a opodstatněného rozpočtového plánování využívala hodnocení ex ante;  

229. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala boj proti korupci, a vyjadřuje politování nad tím, 

že zde chybí skutečně účinná vládní strategie zaměřená na tuto oblast; vítá jmenování 

vysokého poradce úřadu předsedy vlády pro otázky korupce; opakuje nicméně, že je 

zapotřebí ambicióznější a účinnější strategie a větší politické odhodlání vnitrostátních 

orgánů, aby se v tomto ohledu zajistily udržitelnější výsledky; vyzývá vnitrostátní 

orgány, aby se přednostně zaměřily na boj proti korupci a na transparentnější 

a poctivější veřejnou správu;  

230. vyzývá Komisi, aby pokračovala v dialogu s předáky politických stran napříč 

politickým spektrem, vnitrostátními orgány a odborníky v oblasti soudnictví 

a prosazování práva s cílem dosáhnout dohody ohledně aktivního boje proti korupci 

a organizovanému zločinu a také ohledně zavádění přísných opatření a mechanismů 

určených k zamezování korupci a hospodářské kriminalitě v souladu s tuzemským 

trestním právem; 

231. vybízí Komisi k tomu, aby vypracovala návrhy projektů, které by vedly k posílení práv 

a postavení oznamovatelů při upozorňování veřejnosti na případy korupce a podvody; 

232. konstatuje, že hlavními způsoby poskytování podpory jsou odvětvová rozpočtová 

podpora (74 % podpory) a projekty; konstatuje s politováním, že rozpočtová podpora 

měla na posílení veřejné správy omezený účinek;  

233. konstatuje se znepokojením, že odvětvová rozpočtová podpora je vysoce rizikový 

způsob rozdělování rozpočtu, zejména v moldavském kontextu, kde je veřejná správa 

paralyzována rozsáhlou korupcí a ovládána místní oligarchií; vyzývá Komisi, aby 



 

 

využívané způsoby na základě hloubkové analýzy rizik zvážila;  

234. vyzývá Komisi, aby využívala způsoby, které by moldavským občanům přinesly 

viditelné a hmatatelné výsledky;  

235. konstatuje, že koncepce projektů byly obvykle relevantní, přestože jim chyběla 

koordinace, pokud jde o rozsah působnosti a načasování, a že technická podpora na 

rozvoj správní kapacity byla poskytnuta později, než bylo třeba;  

236. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli projekty obecně přinesly očekávané výstupy, 

výsledky nebyly vždy udržitelné, za což je částečně odpovědný nedostatek politické 

vůle a vnější faktory; vyzývá Komisi, aby stavěla na výsledcích úspěšných projektů, jež 

jsou udržitelné, přinášejí kvantifikovatelnou přidanou hodnotu a byly zahájeny 

a proběhly v souladu s pravidly; vyzývá Komisi k tomu, aby zlepšila strategické 

plánování a zajistila udržitelnost a životaschopnost projektů tím, že tato kritéria stanoví 

jako nezbytný předpoklad pro jejich zahájení; 

237. konstatuje, že projekty částečně přispěly k posílení veřejné správy, nebyly však vždy 

v souladu s potřebami či cíli moldavské správy; vyzývá Komisi, aby projekty zaměřila 

specifičtěji na konkrétní vnitrostátní potřeby; 

238. vyzývá Komisi k tomu, aby nadále dodržovala zásady řádného finančního řízení; 

vyzývá Komisi k tomu, aby pomohla vypracovat projekty, které by posloužily jako 

základ pro další investice v zemi, a aby v tomto ohledu navázala spolupráci 

s mezinárodními finančními institucemi; vyzývá ji rovněž k tomu, aby upřednostňovala 

projekty s vysokým potenciálem v klíčových oblastech, jako jsou například veřejné 

zakázky nebo výběrová řízení, a aby nefinancovala projekty, jejichž vyhlídky na 

udržitelnost jsou omezené; 

239. konstatuje se znepokojením, že Komise přesto, že v roce 2012 vyvinula systematičtější 

analýzu rizik, řídící výbory na vysoké úrovni pro činnosti rozpočtové podpory a systém 

včasného varování pro nově vzniklá rizika, nebyla schopna včas zjistit, že dochází 

k „loupeži století“, při níž byla v průběhu rozsáhlého korupčního skandálu 

zpronevěřena jedna miliarda amerických dolarů z prostředků pocházejících z vkladů, 

které potenciálně mohly zahrnovat dokonce i finanční příspěvky z Unie; konstatuje, že 

platby rozpočtové podpory byly v červenci 2015 nakonec pozastaveny a jejich obnovení 

bylo podmíněno zlepšením makroekonomické a fiskální situace a uzavřením dohody 

s MMF; 

240. vyzývá Komisi, aby zlepšila systém včasného varování a analýzu rizik, tak aby na 

případná rizika reagovaly rychleji a pružněji;  

241. podotýká, že budování správní kapacity v Moldavsku je klíčové, protože země nemá 

plně pod kontrolou celé své území, což povzbuzuje separatistické sklony prorusky 

smýšlejících sil; připomíná, že Moldavsko má evropské vyhlídky, a je tedy pro Unii 

strategickým partnerem; 

242. vyjadřuje politování nad tím, že současná politická nestabilita v Moldavsku dlouhodobě 

poškozuje důvěryhodnost demokratických orgánů země, což vede k omezení pokroku 

směrem k demokracii, poklesu podpory začlenění do Unie a k nárůstu proruských 

politických iniciativ;  

243. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém působení v Moldavsku s cílem posílit 

politické přidružení a hospodářskou integraci mezi Evropskou unií a Moldavskem; 

zdůrazňuje význam podpory, poradenství a sledování ze strany Unie u prioritních 

reforem zaměřených na řešení politizace státních orgánů, systémové korupce a reformy 



 

 

veřejné správy, aby bylo těchto cílů dosaženo; 

Část XIX – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2016 s názvem „Politické iniciativy 

a finanční podpora EU v oblasti romské integrace: v posledním desetiletí bylo dosaženo 

významného pokroku, avšak je zapotřebí dalšího úsilí přímo v terénu“ 

244. připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, Listinu základních práv Evropské unie, 

směrnici 2000/43/ES1 o rasové rovnosti, směrnici 2000/78/ES2 o rovném zacházení 

v zaměstnání a povolání a směrnici 2004/38/ES3 o svobodném pohybu a pobytu na 

území Unie;  

245. vítá rámcové rozhodnutí Rady z roku 2008 o boji proti rasismu a xenofobii4, usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování 

Romů5, sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 o rámci EU pro vnitrostátní strategie 

integrace Romů do roku 2020 (COM(2011)0173), doporučení Rady ze dne 9. prosince 

2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech6, jakož 

i sdělení Komise ze dne 17. června 2015 nazvané „Zpráva o provádění rámce EU pro 

vnitrostátní strategie integrace Romů za rok 2015“ (COM(2015)0299); 

246. připomíná, že integrace Romů závisí na jejich začlenění a možnosti požívat stejná 

práva, jaká jsou přiznána všem evropským občanům, mezi něž Romové v plné míře 

patří; 

247. připomíná společné základní principy pro začlenění Romů7, a sice 10 společných 

základních principů, které byly předmětem přezkumu na první schůzi evropské 

platformy pro integraci Romů, jež se konala v Praze v roce 2009, a následně byly 

zahrnuty v podobě přílohy do závěrů ze zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální 

politiku, zdraví a spotřebitele ze dne 8. června 2009;  

248. podporuje doporučení Účetního dvora a naléhá na Komisi a členské státy, aby tato 

doporučení co nejrychleji uvedly do praxe;  

249. vyjadřuje politování nad tím, že v programovém období 2007–2013 nebyla začlenění 

a integraci Romů věnována náležitá pozornost; žádá, aby se při vytváření budoucího 

strategického rámce Unie lépe zohlednily potíže se začleňováním a diskriminace, s níž 

se setkávají Romové a další vyloučené komunity; 

250. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr do svého průzkumu nezahrnul širší paletu 

zemí, v nichž Romové představují významnou část populace, např. Slovensko, Řecko 

                                                 
1  Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení 

s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22). 
2  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16). 
3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, 

o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 

30.4.2004, s. 77). 
4  Rámcové rozhodnutí Rady č. 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti 

některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (Úř. 
věst. L 328, 6.12.2008, s. 55). 

5  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro 
začleňování Romů (Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 112). 

6  Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1. 
7  Viz příloha III zvláštní zprávy č. 14/2016, s. 74-76. 



 

 

nebo Francii; 

251. vyzývá členské státy, aby při přidělování prostředků z evropských fondů definovaly 

znevýhodněné osoby, na něž se hodlají zaměřit, podle jejich potřeb a nesnází, kterým 

čelí, a aby zvláštní pozornost věnovaly Romům;  

252. s politováním konstatuje, že kvůli složité struktuře fondů v rámci politiky soudržnosti, 

které jsou jedinými fondy, z nichž lze čerpat prostředky na projekty spojené se 

začleněním, integrací a bojem proti diskriminaci Romů, není možné dostatečně 

přispívat k začlenění Romů ani zaručit jejich přístup k právům;  

253. domnívá se, že je proto nezbytné, aby každý členský stát přijal plán pro analýzu 

skutečných dopadů zákonů, předpisů, správních ustanovení a fondů určených na 

podporu Romů a aby určil oblasti, v nichž je nutné posílit zdroje a správní kapacity na 

celostátní, regionální a místní úrovni tak, aby podporovaly přípravu a realizaci projektů 

usilujících o začlenění, integraci a boj proti diskriminaci Romů;  

254. vyzývá Komisi, aby předložila podrobné informace o dostupných finančních 

prostředcích pro Romy, provedla analýzu stávajících překážek a aby výsledky 

zohlednila při zjednodušování fondů;  

255. uznává, že pro financování z evropských strukturálních a investičních fondů je důležité 

vybrat dlouhodobé projekty na podporu vyloučených romských komunit; 

256. zdůrazňuje, že pro projekty zaměřené na začlenění Romů a dalších vyloučených 

komunit je nutné zavést flexibilnější výběrová kritéria; 

257. vyzývá Komisi, aby během příštího programového období nebo při revizi operačních 

programů zajistila, aby se cíle integrace Romů obsažené ve vnitrostátních strategiích 

integrace Romů odrazily v rámci pro řízení evropských strukturálních a investičních 

fondů na všech operačních úrovních; 

258. naléhá na členské státy a Komisi, aby předložily relevantní harmonizované statistické 

údaje týkající se Romů, které umožní lépe posoudit jejich sociální, administrativní 

a ekonomické začlenění; 

259. trvá na tom, že mezi klíčové faktory vedoucí k vyčlenění často patří vyloučení 

z přístupu k bydlení, bezdomovectví, vyloučení ze vzdělání, nezaměstnanost 

a diskriminace v přístupu k zaměstnání; zdůrazňuje proto význam integrovaných 

iniciativ, které usilují o získání přístupu k bydlení, vzdělání a zaměstnání, pro Romy 

a další vyloučené komunity; 

260. zdůrazňuje, že jednou z hlavních překážek boje proti diskriminaci Romů je velmi nízký 

počet oznamovaných případů diskriminace orgánům nebo institucím, jako jsou policie 

nebo sociální služby; vyzývá proto členské státy, aby vypracovaly strategii pro 

odstranění diskriminace ze strany institucí a zmírnění nedůvěry Romů vůči nim; 

261. vyzývá Komisi, aby v partnerství se zástupci vyloučených komunit, zejména romské 

populace, a se „specializovanými institucemi“ zavedla vzdělávací cyklus určený 

správním orgánům členských států s cílem bojovat proti diskriminačním postupům 

a poskytnout lepší příklad, jak podporovat začlenění prostřednictvím zdravého, 

konstruktivního a účinného dialogu; 

262. připomíná, že byl spuštěn program Unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 

s rozpočtem 900 milionů EUR na období 2014–2020, který věnuje zvláštní pozornost 

zranitelným osobám a boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení; 

263. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření evropského fondu, který by byl určen konkrétně 



 

 

na začlenění Romů a dalších vyloučených komunit, a aby zajistila náležitou kontrolu 

výdajů tohoto fondu;  

264. vyzývá Komisi, aby vypracovala skutečnou evropskou strategii pro začlenění Romů, 

která by měla podobu evropského akčního plánu připraveného a prováděného na všech 

politických a správních úrovních ve spolupráci se zástupci romské komunity a která by 

vycházela ze základních hodnot rovnosti, přístupu k právům a nediskriminace; 

zdůrazňuje, že tato strategie se musí podílet na skutečném začlenění Romů a na zajištění 

jejich přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení, kultuře, zdravotním službám, účasti na 

veřejné správě, celoživotnímu vzdělávání a svobodnému pohybu v Evropské unii; 

265. zdůrazňuje nicméně, že za přijímání veškerých opatření podporujících Romy odpovídají 

členské státy, které na svém území musí zaručovat jednotné a zcela nediskriminační 

uplatňování vnitrostátních právních předpisů a souboru práv;  

Část XX – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 15/2016 s názvem „Řídila Komise účinně 

humanitární pomoc poskytovanou obyvatelstvu zasaženému konflikty v oblasti afrických 

Velkých jezer?“ 

266. vítá zvláštní zprávu věnovanou přezkumu rizik, která souvisí s přístupem k činnosti 

Unie v oblasti rozvoje a spolupráce zaměřeným na výsledky, a níže předkládá své 

připomínky a doporučení; 

267. vítá závěry, podle kterých byla humanitní pomoc řízena účinně, obzvláště v obtížném 

pracovním prostředí, které se vyznačuje nejistotou a nepředvídatelností, a tudíž je 

účinné uplatňování opravdovou výzvou; 

268. vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o návaznost okamžité pomoci, obnovy a rozvoje, 

pokud to místní podmínky umožňují; domnívá se, že by to mohlo být potenciálně 

podpořeno prostřednictvím stálé platformy pro návaznost okamžité pomoci, obnovy a 

rozvoje; věří, že taková platforma by mohla mimo jiné sloužit k identifikaci případných 

programů vhodných ke kombinaci; domnívá se, že kdekoli je to možné, měly by být 

mezi všemi zúčastněnými stranami vytvořeny integrované přístupy s jasně stanovenými 

cíli koordinace a soudržnou strategií pro jednotlivé země/regiony; 

269. dále vyzývá útvary Komise, aby zajistily lepší přechod od krátkodobých humanitárních 

činností k dlouhodobým rozvojovým zásahům a soudržné koordinaci nejen různých 

aktérů Unie, ale také vnitrostátních priorit a dalších mezinárodních organizací, a to 

společnou strategií ve společném rámci humanitární a rozvojové pomoci;  

270. domnívá se, že systematické hodnocení skutečných humanitárních zásahů společně 

s posouzením administrativních nákladů v regionu by mělo být prováděno s větším 

zaměřením na efektivitu a prostřednictvím rozvoje možných kritérií pro běžné 

a pravidelné nákladové položky;  

271. vybízí, kdekoli je to možné, k lepšímu přizpůsobení časových rámců podmínkám 

zásahu s cílem vyhnout se časově náročnému a nákladnému prodloužení lhůty; 

272. vyzývá příslušné orgány a instituce EU a OSN, aby plně dodržovaly a prováděly 

finanční a správní rámcovou dohodu (FAFA); žádá Komisi, aby předložila Parlamentu 

zprávu o provádění FAFA a souvisejících pokynů, aby určila oblasti, které je třeba 

zlepšit, a aby v této věci předložila vhodné návrhy; 

273. připomíná, že zprávy OSN a mezinárodních organizací by měly zajistit co možná 

nejpřesnější dohledatelnost finančních prostředků, srovnání s provozními aspekty 

poskytování pomoci, jež byly dohodnuty na začátku zásahu, jakož i poskytování 



 

 

užitečné zpětné vazby útvarům Komise; zdůrazňuje, že je důležité, aby partnerské 

organizace poskytovaly zprávy Komisi včas s cílem umožnit pohotové řízení či 

přizpůsobení humanitární reakce a způsobů financování;  

274. zdůrazňuje, že je zapotřebí zlepšit odpovědnost a transparentnost OSN v souvislosti 

s využíváním prostředků z Unie a s výsledky v oblasti provádění mezinárodně 

dohodnutých humanitárních a rozvojových strategických směrů a cílů; 

275. žádá Komisi, aby zavedla hodnocení výsledků na úrovni plánů provádění humanitární 

pomoci s cílem umožnit referenční srovnání těchto plánů a sdílet osvědčené postupy; 

276. vyjadřuje politování nad tím, že informace jsou nekompletní či nedostatečně zaměřené 

na výsledky, což brání Komisi, aby řádně vykonávala svoji monitorovací funkci; 

277. trvá na potřebě dosažení nejvyšší úrovně transparentnosti a institucionální odpovědnosti 

na všech úrovních zajištěním přístupu k podrobným a řádným informacím o rozpočtech 

a k finančním údajům, které se vztahují na projekty financované Unií, za účelem 

uplatnění kontrolních úloh Parlamentu; 

Část XXI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 16/2016 s názvem „Cíle EU v oblasti 

vzdělávání: programy jsou sladěny, ale v měření výkonnosti jsou nedostatky“ 

278. vítá zprávu Účetního dvora, schvaluje doporučení v ní uvedená a je potěšen tím, že 

Komise tato doporučení přijímá a že je zváží; 

279. vítá skutečnost, že Komise provedla předchozí doporučení Účetního dvora v právním 

rámci evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020, čímž 

zajistila nákladově účinnější vynakládání finančních prostředků, zejména 

prostřednictvím výkonnostního rámce a rezervy, podmínek ex ante, společných 

ukazatelů výstupů a výsledků; 

280. zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na výkonnost a výsledky, a je potěšen tím, že nový 

právní rámec pro programové období 2014–2020 obsahuje ustanovení o podávání zpráv 

o výsledcích z členských států; 

281. bere na vědomí nedostatky v měření výkonnosti, zejména při stanovování cílů 

a ukazatelů výstupů/výsledků v projektech prováděných v období 2007–2013; vyjadřuje 

politování nad tím, že ukazatele výsledků stále nejsou zcela spolehlivé, a očekává, že 

bude tento nedostatek v druhé polovině programového období 2014–2020 napraven;  

282. vítá trend snižování počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a také trend 

v dosahování terciárního vzdělání; vyzývá členské státy, aby sladily své specifické 

vnitrostátní cíle s cílem Unie za účelem lepšího splnění cílů v oblasti vzdělávání; 

283. konstatuje, že cílová míra zaměstnanosti čerstvých absolventů v Unii byla stanovena na 

82 % do roku 2020, přičemž čtyři z pěti navštívených členských států tento cíl stále 

nesplnily; poukazuje na to, že tyto čtyři členské státy čelily vážné hospodářské krizi, ze 

které se nyní začaly zotavovat; domnívá se, že je stále možné, aby tyto členské státy 

daný cíl splnily, a dokonce překročily; 

284. zdůrazňuje, že je důležité zachovat dostatečnou úroveň investic Unie do vzdělávání 

vzhledem k silné vazbě mezi dosaženým vzděláním a zaměstnatelností; 

Část XXII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 17/2016 s názvem „Orgány EU mohou 

učinit více pro usnadnění přístupu ke svým veřejným zakázkám“ 

285. vítá zjištění a doporučení uvedená ve zprávě Účetního dvora; 

286. požaduje větší transparentnost veřejných zakázek v orgánech Unie i na vnitrostátní 



 

 

úrovni prostřednictvím veřejné dostupnosti dokumentů a údajů o veřejných zakázkách; 

domnívá se, že informace o veřejných zakázkách orgánů Unie nejsou na internetu 

snadno dohledatelné, jsou nedostatečné, nejasné a roztroušené na mnoha různých 

internetových stránkách; 

287. důrazně podporuje doporučení Účetního dvora, aby orgány Unie vytvořily společné 

elektronické kontaktní místo pro činnosti týkající se veřejných zakázek, což 

hospodářským subjektům umožní nalézt veškeré relevantní informace na jediném místě 

na internetu a prostřednictvím této internetové stránky komunikovat s orgány Unie; 

domnívá se, že celé zadávací řízení včetně komunikace týkající se platných pravidel, 

obchodních příležitostí, příslušné dokumentace zadávacího řízení, podávání nabídek 

a veškeré ostatní komunikace mezi orgány Unie a hospodářskými subjekty by mělo být 

řízeno prostřednictvím takového jediného kontaktního místa; 

288. žádá, aby internetová stránka Komise týkající se evropských finančních prostředků 

poskytovaných všem členským státům zveřejňovala informace v jednom ze tří 

pracovních jazyků této instituce a zahrnovala stejné údaje u všech členských států, tj. 

přinejmenším hodnotu, předmět zakázky, jméno dodavatele, jména (případných) 

subdodavatelů, dobu trvání zakázky a zda existují další dokumenty; poukazuje na to, že 

to umožní nevládním organizacím ze všech členských států a občanům sledovat, jak 

jsou vynakládány finanční prostředky a jakou nákladovou efektivitu projekty mají; 

289. trvá na tom, že je úkolem veřejných zadavatelů, aby zajistily, že daná veřejná zakázka je 

tržní, vytváří dostatečný počet nabídek a poskytuje vyvážený přístup všem 

hospodářským subjektům; souhlasí s Účetním dvorem v tom, že Komise by v rámci 

probíhající revize finančního nařízení v roce 2016 měla navrhnout jednotný soubor 

pravidel pro zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že na rozdíl od stávající situace, 

kdy mají výhodu pouze velké subjekty, by se měla výslovně podporovat účast malých 

a středních podniků; domnívá se, že pravidla pro průzkum trhu před veřejnými 

zakázkami na nemovitosti a pro jazykový režim zadávacích řízení by měla být uvedena 

v jednotném souboru pravidel a odchylky od směrnice o zadávání veřejných zakázek1 

by měly být odůvodněné; 

290. připomíná, že používání užších zadávacích řízení ze strany veřejných zadavatelů 

odrazuje potenciální uchazeče, brání transparentnosti a informování o tom, jak se 

používají peníze daňových poplatníků; zdůrazňuje, že Rada použila užší zadávací řízení 

u velké většiny svých nabídkových řízení a že v letech 2010–2014 všechny orgány Unie 

dohromady udělily 25 % či více svých veřejných zakázek v rámci užších řízení; 

požaduje, aby se tyto postupy používaly ve velmi omezeném počtu případů, a to 

s řádným odůvodněním;  

291. bere na vědomí, že Parlament na svých internetových stránkách zveřejňuje úplný 

každoroční seznam veškerých svých dodavatelů, kteří získali zakázky v hodnotě více 

než 15 000 EUR, ale nezveřejňuje veškeré své zakázky; vybízí všechny orgány, aby 

zveřejňovaly úplné informace o všech dodavatelích a zakázkách udělovaných v rámci 

zadávání veřejných zakázek, včetně případů přímého zadávání zakázek nebo užších 

řízení; 

292. zdůrazňuje, že je nutná širší publicita a transparentní zveřejňování oznámení o zahájení 

zadávacího řízení pro všechny subjekty; připomíná, že podle zjištění Účetního dvora 

„Evropský parlament využil jednací řízení k zadání „veřejné zakázky na nemovitosti“ 

                                                 
1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65). 



 

 

v hodnotě 133,6 milionu EUR týkající se budovy v Bruselu, ačkoli tato budova v době 

podpisu smlouvy, dne 27. června 2012, ještě neexistovala“, přičemž nedodržel pravidlo, 

podle kterého může být výjimka ze zadávání formou co nejširší veřejné soutěže podle 

čl. 134 odst. 1 prováděcích pravidel uplatněna jen na stávající budovy; důrazně 

připomíná, že na veškeré nedokončené budovy či dosud nepostavené budovy se musí 

uplatňovat metody otevřených a soutěžních řízení, a domnívá se, že tato politika by 

měla platit na veškeré zakázky týkající se nemovitostí vzhledem ke složitosti těchto 

zakázek a velkým finančním částkám;  

293. souhlasí s Účetním dvorem v tom, že kdykoli je to možné, měly by orgány Unie 

rozdělovat zakázky na více částí, aby zvýšily účast ve svých zadávacích řízeních; 

zdůrazňuje, že v roce 2014 Rada uzavřela rámcovou smlouvu na dobu deseti let 

v hodnotě více než 93 milionů EUR týkající se správy, údržby, oprav a úprav 

technických zařízení stávajících nebo budoucích budov Rady jediné společnosti, aniž by 

zakázku rozdělila na části; uvádí, že Komise postupovala stejně, když v roce 2015 

uzavřela pětiletou smlouvu na poradenskou právní službu Unie zdarma „Vaše Evropa – 

Poradenství“ v hodnotě téměř 9 milionů EUR; zdůrazňuje, že nerozdělování zakázek 

spolu s nadměrně dlouhou dobou trvání rámcových smluv (10 či 7 let, přičemž rekordní 

doba trvání je 17 let u smlouvy podepsané Radou v případě budovy Justus Lipsius) ničí 

konkurenci, podporuje neprůhlednost a potenciální korupci; žádá proto všechny orgány, 

aby takovéto jednání ukončily, neboť je zcela v rozporu s transparentností 

a osvědčenými postupy, které by Unie měla prosazovat; 

294. požaduje, aby všechny orgány Unie vyvinuly a používaly odpovídající nástroje 

a metody pro audity a hodnocení, aby rozpoznaly a ohlásily případné nesrovnalosti; 

znovu opakuje, že v boji proti podvodům a korupci je zapotřebí lepší monitorování, 

odhalování, analýza a ohlašování nesrovnalostí; trvá na tom, že tyto znalosti musí být 

dostupné i členským státům; zdůrazňuje ústřední roli oznamovatelů (whistleblowers) při 

odhalování protiprávního jednání a připomíná, že podle článku 22c služebního řádu, 

který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí všechny evropské orgány a agentury 

přijmout závazná vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů; 

295. souhlasí s Účetním dvorem v tom, že Komise by měla navrhnout změny finančního 

nařízení EU, které by umožnily rychlé šetření stížností hospodářských subjektů, které 

mají za to, že byly vystaveny nespravedlivému zacházení; konstatuje, že takové šetření 

by mělo probíhat předtím, než se hospodářské subjekty obrátí na evropského veřejného 

ochránce práv či na soudy Unie; 

296. domnívá se, že prosazování právních předpisů v rámci zadávání veřejných zakázek lze 

zajistit především tím, že budou zřízeny kompetentní a nezávislé vyšetřovací orgány 

a agentury zaměřené na vyšetřování korupce při zadávání veřejných zakázek; poukazuje 

na to, že orgány EU a členské státy by měly sdílet operativní a jiné informace 

o veřejných zakázkách mezi sebou i s úřady OLAF, Europol, Eurojust a jinými 

vyšetřovacími orgány; důrazně doporučuje, aby orgány s vyšetřovacími pravomocemi, 

především OLAF, zlepšily svůj systém správy případů tak, aby vypracovával zprávy 

a statistiky o různých druzích vyšetřovaných obvinění a výsledcích těchto vyšetřování; 

297. vítá závěry Účetního dvora, podle nichž musí orgány Unie vytvořit jednotnou veřejnou 

databázi informací týkajících se jejich veřejných zakázek, aby bylo možné účinné 

monitorování těchto zakázek ex post;  

298. zdůrazňuje, že centrální sbírka údajů o veřejných zakázkách pomůže vytvořit 

smysluplné, přesné a podrobné statistiky s cílem předcházet korupci při zadávání 

veřejných zakázek, odhalovat a vyšetřovat ji a přijmout vhodná protiopatření; 



 

 

zdůrazňuje, že přidání datových polí do ústředních databází týkajících se veřejných 

zakázek (včetně TED) by mohlo upozornit na podezřelé situace z hlediska nesrovnalostí 

ve veřejných zakázkách; vyzývá orgány Unie, aby zajistily včasné a úplné doplňování 

takovýchto databází; 

299. zdůrazňuje roli investigativních novinářů a nevládních organizací při zajišťování 

transparentnosti v procesu zadávání veřejných zakázek a odhalování podvodů nebo 

možných střetů zájmů; je pevně přesvědčen o tom, že tito novináři a organizace by měli 

mít úplný přístup do ARACHNE, ORBIS a jiných souvisejících nástrojů a databází, 

které umožňují odhalit možné střety zájmů či korupci při zadávání veřejných zakázek 

v orgánech Unie i ve všech členských státech, zejména v případě akvizic za využití 

evropských fondů;  

300. naléhavě vyzývá všechny orgány a agentury, aby vždy zveřejňovaly životopisy 

a prohlášení o zájmech v případě svých zaměstnanců na středních a vyšších 

manažerských pozicích, členů, odborníků a veškerých vedoucích orgánů nebo struktur, i 

v případě odborníků vyslaných z členských států, neboť životopisy těchto odborníků by 

měly být vždy veřejně dostupné; zdůrazňuje, že prohlášení o neexistenci střetu zájmů, 

které některé orgány a agentury stále používají, není vhodné, neboť posouzení existence 

či neexistence střetu zájmů by měla vždy provést nezávislá třetí organizace či subjekt;  

301. vyzývá Účetní dvůr, aby pravidelně zveřejňoval záznamy o veškerých zneužitích 

nahlášených oznamovateli i o všech situacích, kdy došlo ke střetu zájmů nebo efektu 

otáčivých dveří, které odhalil při svém monitorování či auditech, a žádá Účetní dvůr, 

aby přinejmenším jednou ročně zveřejňoval zvláštní zprávy o politice a případech střetu 

zájmů zjištěných ve všech evropských agenturách a společných podnicích, především 

těch, které souvisejí s průmyslem;  

302. vítá doporučení Účetního dvora, aby orgány Unie využívaly vzájemná hodnocení ke 

vzájemnému poučení a výměně osvědčených postupů v oblasti zadávání veřejných 

zakázek; 

Část XXIII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 18/2016 s názvem „Systém EU pro 

certifikaci udržitelných biopaliv“ 

303. vítá zprávu Účetního dvora, zvláště pak poznámky a doporučení, které Účetní dvůr 

vydal; poukazuje na skutečnost, že Komise přijala čtyři z pěti doporučení v plném 

rozsahu a jedno částečně; vyzývá Komisi, aby znovu zvážila přijetí doporučení 

o spolehlivosti údajů poskytnutých členskými státy v plném rozsahu; 

304. konstatuje, že Unie je považována za světového lídra v oblasti environmentální politiky, 

který stanovuje ekologické normy na mezinárodní úrovni a sdílí osvědčené postupy 

týkající se ochrany životního prostředí a zachování konkurenceschopnosti na světovém 

trhu; poznamenává, že Unie v rámci sedmého akčního programu pro životní prostředí 

stanovila za cíl pro rok 2050 „spokojený život v mezích naší planety“; konstatuje, že 

jednou z priorit je zajištění toho, aby „zdrojem prosperity a zdravého životního 

prostředí“ byla „inovační a cyklická ekonomika, v níž se ničím neplýtvá a v níž jsou 

přírodní zdroje spravovány udržitelným způsobem a biologická rozmanitost je 

chráněna, ceněna a obnovována způsoby, jež posílí odolnost naší společnosti“; 

305. konstatuje, že se Unie ve směrnici o energii z obnovitelných zdrojů1 zavázala zajistit, že 

                                                 
1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 
2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16). 



 

 

podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy bude v roce 2020 činit 

alespoň 10 %, čehož lze dosáhnout pouze rozšířeným využíváním biopaliv; 

poznamenává však, že výroba biopaliv sama o sobě může být spojena s určitými riziky 

souvisejícími s využíváním půdy, a že je proto nutné zajistit její udržitelnost;  

306. zdůrazňuje, že zavedení účinného a spolehlivého systému pro certifikaci udržitelných 

biopaliv představuje jeden z důležitých kroků k naplnění politických priorit 

stanovených v sedmém akčním programu pro životní prostředí; bere na vědomí, že 

udržitelnost biopaliv certifikují nepovinné režimy uznané Komisí; vyjadřuje politování 

nad tím, že Účetní dvůr shledal evropský systém certifikace pro udržitelnost biopaliv ne 

zcela spolehlivým; 

307. s lítostí konstatuje, že uznávací řízení Komise nezohledňuje některé klíčové aspekty 

udržitelnosti a spravedlivého obchodu, jako jsou spory ohledně pozemkového 

vlastnictví, nucená nebo dětská práce, špatné pracovní podmínky pro zemědělce, 

zdravotní a bezpečnostní rizika a dopad nepřímých změn v užívání půdy, které jsou 

v jiných kontextech pokládány za mimořádně důležité; považuje to za příklad 

nejednotného přístupu v politikách Komise; vyzývá Komisi, aby své postupy 

posuzování upravila ucelenějším způsobem a zahrnula tyto aspekty do svého postupu 

ověřování nepovinných režimů; vyzývá Komisi, aby vyžadovala, aby nepovinné režimy 

jednou ročně na základě svých certifikačních činností poskytovaly případné relevantní 

informace týkající se výše uvedených rizik;  

308. poznamenává, že Komise dosud předložila dvě zprávy o dopadu politiky Unie v oblasti 

biopaliv na sociální udržitelnost v Unii a ve třetích zemích a na dostupnost potravin za 

přijatelné ceny; s lítostí konstatuje, že zprávy uvádějí poměrně málo informací 

a obsahují pouze nejasné závěry; vyzývá Komisi, aby zlepšila systém podávání zpráv 

a za účelem informování veřejnosti o těchto důležitých otázkách předložila Parlamentu 

podrobnou analýzu; 

309. se znepokojením konstatuje, že výroba biopaliv může konkurovat pěstování 

potravinářských plodin a že obrovské rozšíření plodin pěstovaných pro výrobu biopaliv 

může mít velmi značný dopad na standardy v oblasti životního prostředí a zdraví 

v rozvojových zemích, například v Jižní Americe nebo jižní Asii, což může vést 

k rozsáhlému odlesňování a úpadku tradičního zemědělství, a tudíž k dlouhodobému 

socioekonomickému dopadu na místní komunity; vyjadřuje politování nad tím, že 

zprávy Komise se širší problematikou rozvoje v rozvojových zemích nezabývají; 

vyzývá Komisi, aby zaujala důslednější a jednotnější přístup ke svým politikám 

v oblasti životního prostředí, energie, rozvoje a dalších souvisejících otázek; vyzývá 

Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost dopadu nepřímých změn ve využívání půdy; 

310. s lítostí bere na vědomí, že Komise uznala nepovinné režimy, jež nemají vhodné 

ověřovací postupy k zajištění toho, aby biopaliva vyrobená z odpadu byla skutečně 

vyrobena z odpadu nebo aby vstupní suroviny pro biopaliva vypěstované v Evropské 

unii skutečně splňovaly environmentální požadavky Unie pro oblast zemědělství; 

vyzývá Komisi, aby ověřila, že výrobci vstupních surovin pro výrobu biopaliv v Unii 

skutečně dodržují požadavky v oblasti životního prostředí, které Unie stanovila pro 

zemědělství; vyzývá Komisi, aby poskytla dostatečné důkazní informace o původu 

odpadu nebo zbytků používaných pro výrobu biopaliv; 

311. se znepokojením bere na vědomí, že některé uznané režimy nebyly dostatečně 

transparentní nebo byly funkce v jejich správní struktuře obsazeny pouze zástupci 

několika hospodářských subjektů; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby v rámci 

nepovinných režimů nedocházelo ke střetům zájmů, a k zajištění účinné komunikace 



 

 

s ostatními zainteresovanými stranami; 

312. vyzývá Komisi, aby od nepovinných režimů vyžadovala zřízení oficiální internetové 

stránky s veřejně dostupnými podrobnými informacemi o nepovinných režimech, jejich 

certifikačních postupech, zaměstnancích, vydaných osvědčeních, auditních zprávách, 

stížnostech a hospodářských subjektech, s nimiž spolupracují, a zajistila tak větší 

transparentnost nepovinných režimů a hospodářských subjektů; 

313. se znepokojením konstatuje, že Komise nedohlíží na fungování uznaných nepovinných 

režimů, a nemůže tedy získat jistotu o kvalitě osvědčení; s lítostí konstatuje, že chybí 

konkrétní systém pro řízení stížností, kvůli čemuž Komise nemůže ověřovat, zda jsou 

stížnosti řádně vyřizovány; vyzývá Komisi, aby zavedla systém dohledu, díky němuž 

bude možné zjistit, zda je certifikace nepovinných režimů v souladu se standardy 

stanovenými pro uznávací řízení; vyzývá Komisi, aby od nepovinných režimů 

vyžadovala zavedení transparentního, uživatelsky vstřícného, informativního a snadno 

dostupného systému pro řízení stížností na internetové stránce daného režimu; vyzývá 

Komisi, aby dohlížela na systémy pro řízení stížností a v případě potřeby přijala 

opatření; 

314. vítá skutečnost, že Komise pro nepovinné režimy vydává pokyny, jež mohou přispět 

k podpoře osvědčených postupů a větší účinnosti režimů; poznamenává však, že tyto 

pokyny nejsou závazné a nejsou prováděny v plném rozsahu; vyzývá Komisi, aby 

učinila pokyny pro nepovinné režimy závaznými, a zajistila tím plnění požadavků; 

315. poznamenává, že členské státy odpovídají za spolehlivost statistických údajů 

o udržitelnosti biopaliv vykazovaných Komisi, ale že existuje riziko nadhodnocování 

těchto údajů; vyzývá Komisi, aby zavedla požadavek, aby členské státy své statistické 

údaje dokládaly vhodnými důkazními informacemi, například ve formě osvědčení nebo 

vyhlášení vydaného subjektem, který odpovídá za sběr údajů o udržitelných biopalivech 

a jejich předání příslušnému orgánu státní správy, který je zasílá Eurostatu; 

316. znovu opakuje, že údaje, které členské státy poskytují, často nejsou kvůli různým 

definicím srovnatelné, v důsledku čehož je v zásadě nemožné posoudit skutečnou 

situaci; vyzývá Komisi k harmonizaci definice odpadových látek, které nebyly dříve 

zahrnuty do seznamu směrnice o energii z obnovitelných zdrojů a které jsou používány 

k výrobě moderních biopaliv v zařízeních, jež byla v provozu před přijetím směrnice 

(EU) 2015/15131, kterou se mění směrnice o energii z obnovitelných zdrojů; 

317. se znepokojením konstatuje, že specifická hodnota (dvojí zápočet) biopaliv vyráběných 

z odpadu a zbytků zvyšuje riziko podvodů; poukazuje na potřebu dialogu mezi Komisí 

a členskými státy o sledování a prevenci podvodů; vyzývá Komisi, aby takový dialog 

zahájila; 

318. vítá příklad nepovinného režimu uvedený ve zprávě Účetního dvora, který pro 

udržitelnou produkci stanovuje vysoké standardy, jejichž cílem není jen prevence 

ekologických škod, a to i prostřednictvím ochrany půdy, vody a ovzduší, ale také 

ochrana vhodných pracovních podmínek a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělských 

podnicích a dodržování lidských, pracovních a pozemkových práv; považuje to za 

příklad osvědčeného postupu; vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření platformy pro 

nepovinné režimy, která by umožňovala výměnu osvědčených postupů;  

Část XXIV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 19/2016 s názvem „Plnění rozpočtu EU 

                                                 
1  Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 1. 



 

 

prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení z programového období 2007–2013“ 

319. vítá zjištění a doporučení Účetního dvora obsažená ve zprávě; 

320. lituje skutečnosti, že celkový pohled na finanční nástroje neukazuje, že by se jednalo 

o úspěšnou akci na zlepšení investic v Unii; konstatuje, že zejména Komise, ale také 

členské státy na sebe vzaly vyšší rizika, a lituje toho, že k nim nezískaly významný 

příspěvek soukromého sektoru; 

321. zdůrazňuje vysokou úroveň nákladů na řízení a s ním souvisejících odměn ve srovnání 

se skutečnou finanční podporou poskytnutou konečným příjemcům; navrhuje, aby byly 

pro finanční zprostředkovatele stanoveny daňové stropy; zdůrazňuje, že je třeba 

přezkoumat specifické objemy Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 

sociálního fondu s cílem dosáhnout, kdekoli je to možné, významných úspor nákladů na 

provozování těchto fondů; 

322. domnívá se, že Komise má privilegované postavení k tomu, aby mohla členským státům 

poskytovat doplňující pokyny, ve kterých vysvětlí, jak mají být takovéto finanční 

nástroje v rámci členských států nebo na úrovni Unie (přímo či nepřímo řízené Komisí) 

zřizovány; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby finanční nástroje nebyly součástí 

nepřijatelných strategií pro vyhýbání se daňovým povinnostem; 

323. je znepokojen, že v některých případech byla za účelem zvýšení atraktivity finančních 

nástrojů pro investory ze soukromého sektoru použita daňová rozhodnutí; lituje 

skutečnosti, že se Komise domnívá, že předběžná daňová rozhodnutí nejsou sama 

o sobě v rozporu s její politikou; vyzývá Komisi, aby se bránila všem typům daňových 

rozhodnutí v souvislosti s využíváním finančních nástrojů Unie; 

324. sdílí názor, že ponaučení z auditovaného programového období (2007–2013) by se měla 

uplatnit při zřizování finančních nástrojů pro evropské strukturální a investiční fondy; 

domnívá se zejména, že by se návrhy měly spíše než na pouhé dodržování pravidel 

zaměřit na výkon a výsledky; domnívá se, že je nutné, aby projekty přinášely větší 

přidanou hodnotu z hlediska regionální specializace a hospodářského rozvoje 

evropských regionů; 

325. lituje skutečnosti, že právní základ v předchozím období členským státům umožnil 

„zmrazit“ část příspěvků na účtech bank a finančních zprostředkovatelů, kteří příslušné 

fondy spravovali, aniž by tyto prostředky skutečně použily pro zamýšlené účely; bere na 

vědomí úpravy, které Komise provedla ve svých pokynech k uzavření programů; 

vyzývá Komisi, aby aktivně monitorovala situaci s cílem předcházet této praxi;  

326. domnívá se, že pákový efekt by měl ilustrovat míru, v jaké se podařilo získat soukromé 

financování díky počátečním finančním příspěvkům na úrovni Unie i členských států; 

lituje skutečnosti, že ze zjištění uvedených ve zvláštní zprávě Účetního dvora vyplývá, 

že finanční nástroje v rámci sdíleného i centrálního řízení nebyly úspěšné k přilákání 

soukromého kapitálu; domnívá se, že spolufinancování finančních nástrojů členskými 

státy by mělo být společně s příspěvkem Unie chápáno jako součást veřejného 

financování;  

327. žádá Komisi, aby poskytla definici pákového efektu finančních nástrojů, která by byla 

použitelná ve všech oblastech rozpočtu Unie a jasně by rozlišovala mezi pákovým 

efektem soukromých a vnitrostátních veřejných příspěvků v rámci operačního programu 

nebo dodatečných soukromých a veřejných kapitálových příspěvků a která by 

zohledňovala typ příslušného nástroje; doporučuje, aby členské státy věnovaly větší 

úsilí shromažďování údajů, jejich správě a sdílení údajů o revolvingovém efektu 



 

 

finančních nástrojů; 

328. upozorňuje na to, že je od počátku třeba uvádět jasný a konkrétní odhad pákového 

efektu pro budoucí fondy finančních nástrojů; očekává, že Komise pro finanční nástroje 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu v programovém 

období 2007–2013 zajistí, aby členské státy poskytovaly úplné a spolehlivé údaje 

o soukromých příspěvcích na jejich kapitálovou dotaci, ať už prostřednictvím 

operačních programů, nebo formou dodatečných příspěvků; 

329. domnívá se, že před přijetím rozhodnutí o opatřeních finančního inženýrství v případě 

konkrétních infrastrukturních projektů by řídicí orgány měly zajistit, aby jejich návrh 

byl řádně podložen nezávislým a vysoce kvalitním posouzením ex ante založeným na 

standardizované a společně dohodnuté metodice; zastává názor, že před schválením 

operačních programů, jež zahrnují příslušné infrastrukturní projekty, by Komise měla 

ověřit jejich soulad s nezávislým posouzením ex ante a zajistit jeho kvalitu; 

330. doporučuje řídicím orgánům, aby bylo odměňování správce fondu vázáno na kvalitu 

reálně provedených investic, měřenou podle výše jejich příspěvku k plnění 

strategických cílů operačního programu a k hodnotě prostředků vrácených do oběhu 

z investic, které byly v rámci daného nástroje provedeny; 

331. doporučuje, aby řídicí orgány a orgány Unie zaujaly proaktivní přístup a poskytovaly 

technickou pomoc na místě v souvislosti s lepším využitím finančních nástrojů 

v regionech; 

332. rozhodně podporuje, aby Komise provedla srovnávací analýzu nákladů na provádění 

grantů a finančních nástrojů (v rámci centrálního i sdíleného řízení) v programovém 

období 2014–2020, s cílem zjistit jejich skutečnou výši a dopad na plnění cílů strategie 

Evropa 2020 a 11. tematických cílů politiky soudržnosti; konstatuje, že informace 

tohoto druhu by byly obzvláště užitečné v souvislosti s přípravou legislativních návrhů 

pro období po roce 2020; žádá o úplné zhodnocení výsledků do konce roku 2019, aby 

bylo možné zvážit budoucnost těchto nástrojů; 

Část XXV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 20/2016 s názvem „Posilování správní 

kapacity v Černé Hoře: došlo k určitému pokroku, avšak v mnoha klíčových oblastech je 

zapotřebí lepších výsledků“ 

333. vítá zprávu Účetního dvora, souhlasí s jejími doporučeními a vybízí Komisi, aby při 

práci na posílení správní kapacity v Černé Hoře vzala tato doporučení na vědomí; 

334. vítá skutečnost, že předvstupní pomoc Unie pomáhá posilovat správní kapacitu; 

konstatuje však, že pokrok v několika klíčových oblastech je velmi pomalý; 

335. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli projekty obecně přinesly očekávané výstupy, 

výsledky nebyly vždy udržitelné, což je částečně zaviněno nedostatkem politické vůle 

vnitrostátních orgánů a vnějšími faktory; vyzývá Komisi, aby stavěla na výsledcích 

úspěšných projektů, jež jsou udržitelné, přinášejí kvantifikovatelnou přidanou hodnotu, 

a které byly zahájeny a proběhly v souladu s pravidly; vyzývá Komisi k tomu, aby 

zlepšila strategické plánování a zajistila udržitelnost a životaschopnost projektů tím, že 

z něj učiní nezbytný požadavek; 

336. lituje nedostatečného úsilí vnitrostátních orgánů, které má negativní dopad na pokrok 

při zvyšování správní kapacity; vyzývá vnitrostátní orgány, aby navazovaly na dosažené 

výstupy projektů s cílem zvýšit jejich účinnost; zdůrazňuje, že k účinné depolitizaci 

a omezení státní administrativy je zapotřebí silná politická vůle; 



 

 

337. vítá skutečnost, že projekty byly ve většině případů dobře koordinovány s ostatními 

projekty NPP nebo dárcovskou pomocí; zdůrazňuje však, že existují také případy slabší 

koordinace, jež vedly k překrývání některých snah; vyzývá Komisi, aby lépe 

harmonizovala své činnosti zaměřené na Černou Horu s ostatními projekty zahrnujícími 

více příjemců; 

338. lituje skutečnosti, že ve zprávách Komise byly uvedeny pouze nedostatečné informace, 

jež by mohly prokázat postupný pokrok při posilování správní kapacity; konstatuje, že 

tyto zprávy vždy neposuzovaly tytéž části veřejné správy a že kritéria pro hodnocení 

správní kapacity nebyla vždy jasná, což ztěžuje průběžné srovnávání; 

339. vítá však novou metodiku pro podávání zpráv, pokud jde o výroční posuzování ve 

zprávách o pokroku za rok 2015, jež vede k lepší harmonizaci hodnotících měřítek 

a lepší srovnatelnosti; vyzývá Komisi, aby na tomto systému podávání zpráv stavěla i 

v budoucnu;  

340. konstatuje, že Komise dobře využívá nefinanční prostředky podpory reformního 

procesu ve formě politického dialogu, zdůrazňuje však, že zásadní otázky i nadále 

zůstávají nevyřešeny;  

341. lituje skutečnosti, že přes některé výsledky, jichž bylo v minulém roce dosaženo, pokud 

jde o provádění právních předpisů proti korupci, je pokrok v boji proti korupci i nadále 

pomalý; zdůrazňuje, že celý systém právního státu musí přinášet prokazatelnější 

výsledky, se zvláštním zaměřením na posílení boje proti korupci a organizovanému 

zločinu; vyzývá Komisi, aby vnitrostátní orgány vybízela k posílení kapacity v oblasti 

finančního vyšetřování a ochrany oznamovatelů; 

342. vítá skutečnost, že v roce 2016 zahájila svou činnost protikorupční agentura; konstatuje 

však, že korupce v řadě oblastí stále přetrvává a i nadále představuje závažný problém;  

343. konstatuje, že decentralizace projektového řízení může vést k cennému budování 

kapacit v provozních strukturách díky podrobným kontrolám ex ante; dále konstatuje, 

že sdílení osvědčených postupů v oblasti projektového řízení shromážděných ve 

strukturách NPP se zbytkem veřejné správy činné v téže oblasti může mít potenciálně 

účinný dopad; vyzývá Komisi, aby tuto možnost přezkoumala s cílem posílit účinnost 

budování kapacit v Černé Hoře; vyzývá Komisi, aby vnitrostátní orgány vybídla ke 

zvážení možnosti využívat osvědčené postupy při budování kapacit;  

344. konstatuje, že Černá Hora je považována za zemi, která v tomto regionu dosáhla 

největšího pokroku v procesu přistoupení; zdůrazňuje, že Unie hraje v této zemi 

nenahraditelnou úlohu; s politováním však konstatuje, že Černá Hora je v poslední době 

zmítána politickou nestabilitou a polarizací a stále napjatějším bojem o vliv mezi 

Ruskem a organizací NATO, do níž tato země vstoupí v roce 2017; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala v politickém dialogu s vnitrostátními orgány s cílem pomoci dosáhnout 

kompromisů mezi vládou a opozicí; 

Část XXVI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 22/2016 s názvem „Programy pomoci EU 

pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Litvě, Bulharsku a na Slovensku: od roku 

2011 bylo dosaženo určitého pokroku, zásadní výzvy však teprve čekají“ 

345. vítá nasazení Účetního dvora v rámci práce na vyřazování jaderných elektráren 

z provozu, o němž svědčí stávající zvláštní zpráva i zvláštní zpráva z roku 20111; 

                                                 
1  Zvláštní zpráva č. 16/2011 – Finanční pomoc EU na vyřazování jaderných elektráren 

z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku: dosažené výsledky a budoucí výzvy. 



 

 

346. podporuje doporučení Účetního dvora, z nichž Komise většinu v plném rozsahu přijala; 

347. připomíná, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu věnuje od roku 2012 zvláštní pozornost 

problematice vyřazování jaderných elektráren z provozu, a proto zorganizoval za 

účelem získání potřebných informací pracovní cesty do tří jaderných elektráren, které 

proběhly v roce 2012, 2013 a 2014; 

348. zdůrazňuje, že jaderná bezpečnost má prvořadý význam, a to nejen pro dotčené členské 

státy, ale také pro obyvatele celé Unie a jejího sousedství; 

349. zdůrazňuje, že v Litvě musí být prioritou odstranění palivových článků bloku 2 a jejich 

bezpečné umístění do meziskladu; 

350. připomíná, že v Litvě byly jednou z hlavních příčin zpoždění technické a obchodní 

neshody mezi vnitrostátními orgány a externími smluvními stranami, které se několik 

let nedařilo vyřešit; domnívá se, že k zamezení tomu, aby takovéto problémy 

narušovaly proces vyřazování elektráren z provozu, je třeba jmenovat zvláštní týmy pro 

projektové řízení; dotazuje se Komise, zda byly ve všech třech dotčených členských 

státech takovéto týmy pro projektové řízení vytvořeny; 

351. připomíná Komisi, že slovenský Nejvyšší kontrolní úřad naplánoval audit v podniku 

JAVYS1 na rok 2015; žádá, aby byl informován o zjištěních tohoto auditu; v této 

souvislosti vyzývá příslušné bulharské a litevské orgány, aby provedly audit týkající se 

procesu vyřazování jaderných elektráren v Ignalině a v Kozloduji z provozu; 

352. vyjadřuje obavy v souvislosti se zpožděními při pracích na zařízeních pro skladování 

nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu; vyzývá Komisi, aby podala 

příslušnému parlamentnímu výboru aktuální informace o pokroku, kterého bylo 

dosaženo; 

353. vyzývá Komisi, aby informovala jeho příslušný výbor o úsilí, které bylo vynaloženo na 

odstranění mezer ve financování, zejména v Litvě; 

354. připomíná, že Účetní dvůr odhadl náklady na vyřazení jaderných elektráren z provozu 

v těchto třech členských státech na 11 388 milionů EUR, což zahrnuje i uložení 

vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivního odpadu; domnívá se, že náklady na 

vyřazení z provozu by neměly zahrnovat náklady spojené s uložením vyhořelého 

jaderného paliva a vysoce aktivního odpadu, neboť tyto otázky spadají odpovědnosti 

členských států a měly by být pokryty z vnitrostátních zdrojů; 

355. vyzývá Komisi, aby společně se třemi dotčenými členskými státy předložila zprávu 

týkající se aktuální situace v oblasti nakládání s vyhořelým jaderným palivem a aktivním 

odpadem vzniklými při vyřazování tří uvedených jaderných elektráren z provozu; 

356. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy pracovala na zkoumání možností nalezení 

geologického úložiště pro uložení vysoce aktivního jaderného odpadu; 

357. zdůrazňuje, že uzavření jaderné elektrárny Ignalina bylo podmínkou stanovenou ze 

strany Unie pro přistoupení Litvy výměnou za pomoc Unie při uzavírání a vyřazování 

tohoto zařízení z provozu a při zmírňování sociálních a hospodářských důsledků, jak je 

uvedeno v protokolu č. 4 k aktu o přistoupení; konstatuje, že Litva splnila svou 

povinnost, pokud jde o uzavření jaderných reaktorů v elektrárně Ignalina podle 

domluveného harmonogramu; je však znepokojen zpožděním při jejím vyřazování 

z provozu, a proto navrhuje, aby orgány Unie provedly důkladnější kontrolu tohoto 

                                                 
1  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS): majitel jaderné elektrárny a podnik 

odpovědný za vyřazení jaderné elektrárny Bohunice z provozu 



 

 

procesu; 

358. připomíná, že jaderná bezpečnost má pro obyvatele celé Unie prvořadý význam, bere na 

vědomí doporučení Účetního dvora ohledně pokračování financování a vyzývá Komisi, 

aby provedla důkladné posouzení toho, zda je nutné, aby specializované programy 

financování zaměřené na vyřazování jaderných zařízení v Litvě, Bulharsku a na 

Slovensku z provozu pokračovaly i po roce 2020; zdůrazňuje, že jakékoli případné nové 

unijní financování zaměřené na vyřazování jaderných zařízení v uvedených třech 

členských státech z provozu po roce 2020 podle návrhu Komise by mělo zahrnovat 

jasná pravidla a řádné pobídky motivující k vyřazování z provozu za použití účinnějších 

kontrolních mechanismů, a to z hlediska finančního i časového, přičemž zdůrazňuje, že 

je nutné využívat finanční zdroje Unie efektivně; 

359. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby veškeré budoucí náklady spojené s vyřazováním 

jaderných zařízení z provozu a konečným uložením vyhořelého paliva byly řádně 

zaúčtovány a vypočítány v souladu s mezinárodními standardy a právními předpisy 

Unie; 

360. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila akční plány v uvedených třech zemích s cílem 

předložit návrh společných výběrových řízení v případě podobných projektů, především 

v oblasti poradenství a projektování úložišť; 

361. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila proces vyřazování jaderných zařízení z provozu 

v Litvě, Bulharsku a na Slovensku, včetně nákladově účelného využívání finanční 

pomoci Unie, ve finančním období 2007–2013; 

362. vyzývá Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby provedla audit fungování fondů na 

podporu vyřazování jaderných zařízení z provozu v letech 2007 až 2013; 

363. je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že Komisí provedené posouzení plánů 

financování a podrobných plánů vyřazování z provozu na období financování 2014–

2020, tedy druhé, resp. třetí předběžné podmínky1, bylo nedostatečné; ptá se, kdo nese 

v rámci Komise finanční odpovědnost za toto selhání; v této souvislosti žádá, aby byl 

informován o provedených akčních plánech, jimiž byly tyto zjištěné nedostatky 

napraveny; 

Část XXVII − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 23/2016 s názvem „Námořní doprava 

v EU: v neklidných vodách – mnoho neúčinných a neudržitelných investic“ 

364. vítá zprávu Účetního dvora a souhlasí s doporučeními v ní uvedenými; 

365. vítá skutečnost, že námořní doprava v Unii v posledním desetiletí roste navzdory 

značným rozdílům ve využívání mezi přístavy v členských státech;  

366. zdůrazňuje, že investiční politika přístavů v členských státech se vytváří v souladu 

s politickými rozhodnutími na vnitrostátní úrovni, která se mohou lišit od strategie 

Unie, ačkoliv tu také utvářejí tytéž členské státy; je toho názoru, že hlavním úkolem 

Komise by mělo být zajištění toho, aby operace členských států za účelem financování 

infrastruktury v Unii byly v souladu s dopravní politikou Unie a se strategiemi na 

úrovni Unie; lituje, že Komise nemá k dispozici veškeré nástroje, aby takový soulad 

zajistila; 

367. uznává, že investice do infrastruktury přístavů představují dlouhodobé investice; 

vyjadřuje politování nad tím, že ve většině případů je však návratnost těchto investic 

                                                 
1  Viz COM(2011)0783, nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 a (Euratom) č. 1369/2013 

a prováděcí rozhodnutí Komise C(2014)5449. 



 

 

nízká a pomalá; 

368. vyjadřuje politování nad tím, že vnitrostátní strategie rozvoje přístavů byly povětšinou 

vypracovány, ale důkladné plány provádění a koordinace stále představují problém; 

369. je vážně znepokojen skutečností, že Účetní dvůr zjistil, že nebyly podávány dostatečné 

zprávy v oblasti údajů o souhrnné kapacitě a zprávy o dostupné kapacitě nebyly 

spolehlivé; 

370. vyjadřuje politování nad tím, že členské státy neposkytují údaje o kapacitě hlavních 

přístavů, což brání Komisi ve sledování kapacity; zdůrazňuje, že je třeba tuto situaci 

zlepšit, aby mohla Komise předložit plán rozvoje přístavů pro celou Unii; vyzývá 

Komisi, aby stanovila jasný systém vykazování údajů z členských států; 

371. domnívá se, že koordinace mezi Evropskou investiční bankou a útvary Komise by se 

mohla zlepšit prostřednictvím lepší spolupráce a transparentnějších postupů; 

Část XXVIII − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 25/2016 s názvem „Systém evidence půdy: 

užitečný nástroj pro určování způsobilosti zemědělské půdy, jeho fungování lze však ještě 

zlepšit“ 

372. doporučuje, aby na základě kvantifikované analýzy přínosů a nákladů a posouzení rizik 

členské státy v současném období SZP zintenzivnily své úsilí a na základě včasných 

a důkladně prováděných aktualizací systému zvýšily spolehlivost údajů v systémech 

evidence půdy (LPIS); domnívá se, že vzhledem ke složitosti poměrných hodnocení by 

se členské státy využívající tuto možnost ve stávajícím období SZP měly dále zasazovat 

o vytvoření katalogu poměrnosti s jasným popisem a kritérii hodnocení a o využívání 

komplementárních technických nástrojů, aby se zvýšila objektivita analýzy ortosnímků 

a snímky byly reprodukovatelné; doporučuje, aby členské státy rovněž zvážily možnost 

evidovat v systémech LPIS údaje o vlastnických a nájemních právech, pokud je to 

možné a nákladově efektivní; 

373. doporučuje, aby v současném období SZP členské státy s podporou Komise vytvořily 

a ustavily rámec pro posuzování nákladů na provoz a aktualizace svých systémů LPIS; 

domnívá se, že by to mělo členským státům umožnit měřit výkonnost systémů LPIS 

a nákladovou efektivnost zlepšení tohoto systému; 

374. doporučuje, aby členské státy s využitím systémů LPIS zajistily, že budou spolehlivě 

identifikovat, evidovat a účinně monitorovat plochy využívané v ekologickém zájmu, 

trvalé travní porosty a nové kategorie půdy; doporučuje, aby rovněž provedly analýzu 

nákladů a přínosů, včetně začlenění všech krajinných prvků chráněných v rámci 

podmíněnosti nebo agroenvironmentálních režimů do systémů LPIS, aby tak dále 

posílily monitorování a ochranu těchto prvků, jež jsou přínosem pro životní prostředí 

a biologickou rozmanitost; 

375. doporučuje, aby Komise znovu přezkoumala stávající právní rámec a zjednodušila 

a zefektivnila pravidla pro systémy LPIS na příští období SZP, např. aby znovu zvážila 

potřebu 2 % prahu stability a pravidla sta stromů; 

376. doporučuje, aby Komise před začátkem hodnocení kvality v roce 2017 provedla analýzu 

nákladů a přínosů s cílem určit, zda by se reprezentativnost vzorků pro hodnocení 

kvality mohla zlepšit, aby bylo zajištěno lepší pokrytí základního souboru pozemků 

v systému LPIS; 

377. doporučuje, aby počínaje rokem 2016 Komise zlepšila monitorování výsledků 

hodnocení kvality, a to tak, že bude analyzovat jakékoliv nesrovnalosti ve zprávách 



 

 

o hodnocení kvality, bude provádět příslušnou následnou kontrolu a poskytovat 

členským státům zpětnou vazbu a v případě potřeby bude dbát o to, aby byly 

vypracovány a realizovány plány nápravných opatření; vyzývá Komisi, aby rovněž 

každoročně podrobně analyzovala trendy v každém členském státě a pro každý typ 

referenčního pozemku, aby bylo možné včas identifikovat možné problémy; 

Část XXIX – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 26/2016 s názvem „Zvýšit účinnost 

podmíněnosti a dosáhnout zjednodušení nadále představuje náročný úkol“ 

378. doporučuje, aby Komise v rámci hodnocení dopadu pro SZP po roce 2020 přezkoumala, 

jak může dále rozpracovat soubor ukazatelů, které používá k posouzení výkonnosti 

pravidla podmíněnosti; dále doporučuje, aby přezkoumala, jak by tyto ukazatelé mohly 

zohledňovat míru, v níž zemědělci dodržují pravidla podmíněnosti, aby tak 

v zemědělství posílila uplatňování a vymáhání environmentálních norem v souladu se 

SZP. 

379. doporučuje, aby se zabránilo opakování zjištěných problémů, aby Komise přihlédla 

k různým požadavkům vyplývajícím z místních potřeb; dále se domnívá, že by platby 

měly být těsněji svázány s požadavky kladenými na zemědělce tak, aby bylo možné 

řešit konkrétní ekologické problémy a současně aby byly zemědělcům poskytnuty 

kompenzace za omezení, kterými se musí řídit; 

380. doporučuje, aby Komise od nynějška zlepšila sdílení informací mezi příslušnými útvary 

o porušování povinností souvisejících s podmíněností, aby jim pomohla zjišťovat 

příčiny porušování pravidel a přijímat vhodná nápravná opatření;  

381. požaduje, aby Komise v rámci SZP po roce 2020 zlepšila pravidla pro kontrolu 
podmíněnosti na místě a vyzvala členské státy, aby své administrativní kontroly 

prováděly efektivně a aby pro tyto účely využívaly všechny dostupné informace; 

domnívá se, že by tak bylo možné se účinněji zaměřit na klíčové kontrolní prvky; 

382. doporučuje, aby Komise v rámci hodnocení dopadu pro SZP po roce 2020 analyzovala 

zkušenosti s využíváním dvou systémů, které pracují s podobnými environmentálními 

cíli (tj. norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu a ekologizace), s cílem 

podpořit jejich vyšší součinnost; domnívá se, že tato analýza by měla zohlednit kritéria, 

jako jsou dopad norem na životní prostředí a historická míra dodržování pravidel 

zemědělci; 

383. vybízí Komisi, aby po předložení zprávy o výkonnosti SZP, která má být vypracována 

do konce roku 2018, vytvořila metodiku pro měření nákladů podmíněnosti; 

384. navrhuje, aby byly zařazeny kvalitativní ukazatele a aby byly stanoveny konkrétnější 

cíle pro opatření podmíněnosti; doporučuje, aby metoda použití byla pro příjemce 

snadná, rychlá a zjednodušená; 

385. doporučuje, aby pro SZP po roce 2020 Komise podporovala jednotnější uplatňování 

sankcí na úrovni Unie tím, že upřesní pojmy závažnost, rozsah, trvání, opakování 

a úmyslnost, ale také tím, že zohlední konkrétní podmínky v jednotlivých členských 

státech; domnívá se, že k dosažení tohoto cíle by měly být zavedeny minimální 

podmínky na úrovni Unie; 

386. je toho názoru, že jako poučení z období 2007–2013 by v období 2014–2020 i 

v obdobích následujících měly ukazatele hodnotit skutečné výsledky získané 

uplatňováním podmíněnosti; 

Část XXX − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 27/2016 s názvem „Správa a řízení 



 

 

v Evropské komisi – osvědčené postupy?“ 

387. doporučuje, aby Komise v souladu s požadavky kladenými na evropské subjekty 

veřejného zájmu v případech, kdy se rozhodne neuplatnit osvědčené postupy, vysvětlila, 

jaké ji k tomu vedly důvody; dále doporučuje, aby se důsledně zaměřila na výsledky 

a aby dobře vyvodila poučení ze zkušeností; 

388. doporučuje, aby Komise: 

a) vyzvala útvar interního auditu, aby prováděl více auditů v oblasti rámcové správy 

a řízení; 

b) dokončila proces harmonizace svého kontrolního rámce se zásadami COSO 2013; 

c) zveřejňovala roční účetní závěrku ještě dříve; 

d) shromáždila informace již obsažené v řadě různých stávajících zpráv do jediné 

zprávy o zodpovědnosti nebo řady zpráv pod dohledem svého předsedy, které 

budou obsahovat účetní závěrku, ale jejich součástí budou také: 

- prohlášení o správě a řízení, 

- analýza provozních a strategických rizik, 

- zpráva o nefinanční výkonnosti, 

- informace o činnostech během roku a dosažení cílů politik, 

- zpráva o úloze a závěrech auditního výboru a 

- prohlášení o střednědobé a dlouhodobé fiskální udržitelnosti, případně spolu 

s odkazy na informace obsažené v jiných zprávách; 

e) předložila tuto jedinou zprávu o zodpovědnosti nebo řadu zpráv k auditu účetní 

závěrky; domnívá se, že zmíněná zpráva, popřípadě zprávy, musí být analytické, 

kompaktní, snadno srozumitelné a přístupné pro auditory, zaměstnance a občany 

Unie, při tom však musí být důsledně v souladu s mezinárodními účetními 

standardy a využívat osvědčených postupů; 

f) zveřejňovala jako součást roční účetní závěrky nebo souvisejících informací 

odhad míry chyb na základě řádné metodiky a zapojila zúčastněné strany, mj. 

Parlament, při každém kroku výběru statistické metody pro odhad chybovosti; 

domnívá se, že zvolená metodika by měla být jasná a konzistentní; 

g) pravidelně aktualizovala a zveřejňovala své mechanismy správy a řízení 

a podávala vysvětlení k uplatněným strukturám a procesům ve vztahu ke 

zvolenému rámci; 

h) přeměnila výbor pro pokrok v oblasti auditu na auditní výbor, v němž většinu 

budou tvořit nezávislí externí členové, a rozšířila jeho mandát tak, aby se 

vztahoval na řízení rizik, finanční výkaznictví a práci a výsledky oddělení pro 

ověřování ex post a auditních ředitelství. 

389. Parlament trvá na tom, že: 

a) rámcová správa a řízení mezinárodních organizací musí sledovat určitý obchodní 

model a měla by být transparentní, zodpovědná, svědomitá, a co je nejdůležitější, 

efektivní; 

b) rámcová správa a řízení se musí přizpůsobit rychle se měnícímu světu a musí se 

vyvíjet a odhalovat potenciální výzvy, než se z nich stanou skutečné problémy;  



 

 

c) horizontální a vertikální vztahy mezi různými strukturami Komise musí být jasné 

a vysledovatelné; pokračovat v procesu snižování byrokracie je naprostou 

nutností; doporučuje se také větší koordinace mezi jednotlivými strukturami; 

d) je potřeba více zviditelnit v členských státech výsledky obsažené v ročním 

prohlášení o správě a řízení; zveřejnění a efektivní prezentace důvěryhodných 

údajů může podpořit důležitá rozhodnutí; 

e) důkladné hodnocení ex ante, ex post a v polovině období by mělo zajistit, aby 

každičké euro bylo vynaloženo hodnotně; aby usnadnil zapojení dalších partnerů 

do procesu, měl by daný dokument obsahovat informace o příslušných nákladech 

a přínosech u všech výdajů; 

f) mělo by být prosazováno strategické využívání veřejných zakázek; každoročně 

vydají členské státy kolem 14 % svého rozpočtu na nákup služeb, prací 

a dodávek; zadávání veřejných zakázek by mělo a musí být využíváno jako 

důležitý nástroj k dosahování cílů strategie Evropa 2020; 

Část XXXI − Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 28/2016 s názvem „Zvládání vážných 

přeshraničních zdravotních hrozeb v EU: byla přijata důležitá opatření, ale je třeba učinit 

více“ 

390. vítá zprávu Účetního dvora, podporuje doporučení v ní uvedená a vybízí Komisi, aby 

tato doporučení vzala v úvahu, až bude provádět další kroky při řešení vážných 

přeshraničních zdravotních hrozeb v Unii; 

391. připomíná doporučení Účetního dvora, že poučení vyvozená v prvním cyklu podávání 

zpráv je nutné odpovídajícím způsobem uplatnit s dostatečným předstihem před příští 

zprávou; domnívá se, že aby bylo zajištěno, že v budoucnu bude podávání zpráv 

vyhovovat požadavkům, musí být tento proces konzistentní napříč všemi členskými 

státy; 

392. oceňuje pokrok, kterého bylo od provádění zdravotní strategie na období 2008–2013 

dosaženo, ale zdůrazňuje potřebu lepšího a strategičtějšího monitorování; 

393. podporuje doporučení Účetního dvora, aby Výbor pro zdravotní bezpečnost vypracoval 

strategický plán na zvládání operačních a strategických výzev, kterým čelí; 

394. konstatuje, že Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí nedisponuje žádným 

formálním postupem, kterým by reagovalo na žádosti o pomoc; je přesvědčen, že 

takovou situaci nelze tolerovat; 

395. doporučuje, aby útvary Komise, jejichž činnost souvisí se zdravím, a Generální 

ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin vytvořily strukturovaný přístup za účelem 

zlepšení spolupráce; 

396. lituje, že členské státy nejednaly jednotně, čímž by urychlily společný nákup vakcín 

proti pandemické chřipce, a uznává, že chřipka je záležitostí, která má každoročně 

dopad na zdravotnictví jednotlivých členských států; domnívá se, že koordinovaný 

přístup napříč členskými státy by byl ku prospěchu zdraví občanů Unie a zároveň by 

snížil náklady; 

397. vyzývá Komisi, členské státy a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ke 

spolupráci na dalším rozvíjení systému včasného varování a reakce; zdůrazňuje, že je 

důležité, aby byl tento hojně užívaný systém modernizován tak, aby odrážel změny 

v technologii, a bylo tak zajištěno jeho optimální využití. 

o 



 

 

o     o 

398. ověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby 

zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 

 


