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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Doporučení

Horizontální otázky

1. bere na vědomí významné změny probíhající v reálné ekonomice členských států 
způsobené krizí; žádá proto, aby opatření plánovaná ve víceletém finančním rámci (VFR) 
na období 2014–2020 byla založena na stávající hospodářské a sociální situaci členských 
států a případně upravena tak, aby byla v souladu s celkovými cíli, které uvedla Evropská 
rada ve svých závěrech z 28.–29. června 2012 pod názvem „Přínos evropských politik 
k růstu a zaměstnanosti“;

2. podporuje celkový finanční příděl na budoucí víceleté období financování, jenž Komise 
uvedla ve svém návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020; domnívá se však, že oblast působnosti tohoto nařízení by se měla 
omezit na zásady řádného finančního řízení, protože měnící se politické a hospodářské 
okolnosti a nepředvídatelné události mohou během těchto sedmi let vyžadovat úpravy; 
domnívá se proto, že by do interinstitucionální dohody (IID) měla být začleněna 
podrobnější ustanovení;

3. považuje za politováníhodné, že při přípravě nového víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2014–2020 nebyl Evropský účetní dvůr (EÚD) požádán, aby připravil situační 
zprávu, jež by uváděla silné i slabé stránky předchozího VFR; vyzývá proto EÚD, aby 
takovou zprávu vypracoval, až se bude připravovat VFR na období po roce 2020;

4. je stále přesvědčen, že řádné finanční řízení musí být založeno na zkušenostech s plněním 
rozpočtu získaných v předchozích letech; v této souvislosti se domnívá, že snaha Výboru 
pro rozpočtovou kontrolu, jakožto výboru s horizontální působností, je obzvláště 
významná;

5. lituje skutečnosti, že nový návrh interinstitucionální dohody neobsahuje – pokud jde o 
plnění rozpočtu – žádná ustanovení týkající se hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nebo 
řádného finančního řízení z hlediska rozpočtové kontroly; 

6. vyzývá, aby byla do nové IID začleněna ustanovení o odpovědnosti, transparentnosti a 
řádném finančním řízení, vzhledem k tomu, že nejsou zakotvena v budoucím revidovaném 
finančním nařízení;

7. zdůrazňuje, že členské státy musí nést svůj díl odpovědnosti v souladu s článkem 317 
Smlouvy o fungování Evropské unie; připomíná, že k 90 % chyb, které zjistil EÚD, došlo 
v členských státech, a že většině těchto chyb bylo možné zabránit;

8. vyzývá všechny členské státy, aby na příslušné politické úrovni vydaly prohlášení o 
vnitrostátní správě; domnívá se, že pokud členský stát předložil prohlášení o vnitrostátní 
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správě v souvislosti s výdaji v rámci systému sdíleného řízení, mělo by dojít ke snížení 
finančních oprav o 15 % u každého fondu;

9. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vytvořila vzor prohlášení o 
vnitrostátní správě, což zvýší význam i srovnatelnost těchto prohlášení; domnívá se, že 
takováto prohlášení by měla mimo jiné certifikovat určitá kritéria, jako je věrné a poctivé 
účetnictví, účinnost řídících a kontrolních systémů a legalita a řádnost souvisejících 
transakcí, měla by specifikovat své zaměření a související podklady, obsahovat výrok 
auditora a výhrady a vyloučení odpovědnosti1; domnívá se, že EÚD a Komise by měly být 
schopny začlenit obsah prohlášení o vnitrostátní správě do své činnosti v oblasti auditu;

10. vyzývá členské státy, aby připravovaly smysluplné výroční souhrny a zveřejňovaly je;

11. lituje skutečnosti, že evropský mechanismus stability (ESM) by vytvořen na mezivládní 
úrovni, mimo institucionální struktury Evropské unie, přestože je euro jednou z výsad 
Unie; zdůrazňuje, že kvůli tomu je rozhodování v rámci smlouvy o ESM netransparentní a 
vzbuzuje pochybnosti o odpovědnosti a demokratické kontrole;

Specifické otázky

12. vyzývá k tomu, aby příjmy a výdaje vzniklé prováděním příslušného Evropského 
rozvojového fondu byly začleněny do souhrnného rozpočtu Unie, aby se tak zajistila 
příslušná demokratická kontrola; konstatuje, že finanční prostředky dostupné v rámci 
okruhu 4 by měly být přiměřeně navýšeny;

13. vyzývá, s cílem zvýšit úsilí v boji proti pašování a padělání cigaret, aby pokuty 
vyplývající ze sankcí za nelegální obchodování s tabákovými výrobky byly považovány 
za vnější účelově vázané příjmy;

14. vyzývá k tomu, aby pokuty uvalené v oblasti hospodářské soutěže, další pokuty a 
pohledávky vzniklé v důsledku mimosoudního urovnání sporů, smírčích dohod nebo 
jakýchkoli jiných podobných dohod uzavřených s nestátními třetími stranami byly 
považovány za příjem do rozpočtu EU, ať už se jedná o účelově vázané příjmy nebo jiné 
druhy příjmů;

15. konstatuje, že nerozlišené prostředky, které při uzávěrce rozpočtového roku odpovídají 
řádně smluvně podloženým povinnostem, by se měly automaticky přenášet pouze do 
následujícího rozpočtového roku. Totéž pravidlo by mělo platit pro prostředky, u nichž 
došlo ke zrušení závazku, a pro nevyužité prostředky (na závazky a platby), na které se 
nevztahuje čl. 9 odst. 2 a 3 nového návrhu finančního nařízení, a na disponibilní 
nevyčerpaná rozpětí pod celkovým stropem VFR u každého okruhu, která dohromady 
tvoří „celkové rozpětí VFR“ a měla by být v následujícím rozpočtovém roce přidělena do 
jednotlivých okruhů podle jejich potřeb;

16. žádá o možnost přenosu prostředků, u nichž došlo ke zrušení závazku, a nevyužitých 
prostředků (na závazky a platby) z rozpočtu na rok N do rozpočtu na rok N+1 nebo do 
některého z budoucích rozpočtů v rámci ročního rozpočtového procesu a na základě 

                                               
1 Viz příloha 1 k dopisu komisaře Šemety předsedovi Výboru pro rozpočtovou kontrolu ze dne 24. února 2011.
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rozhodnutí rozpočtového orgánu; vyzývá k tomu, aby nevyužité prostředky a prostředky, 
u nichž došlo ke zrušení závazku, byly buď přiděleny na konkrétní program, nebo zapsány 
do kapitoly předběžných prostředků; konstatuje, že v takových případech by prostředky 
od členských států měly být požadovány teprve tehdy, až rozpočtový orgán rozhodne o 
jejich konkrétním využití;

17. žádá o možnost přenosu nevyužitých rozpětí pod každým stropem VFR do jakéhokoli 
stropu v následujících letech VFR, aniž by se změnila celková výše VFR;

18. vyzývá k tomu, aby přebytečné a nevyužité prostředky na závazky z předchozích 
rozpočtových let stávajícího VFR byly spolu s prostředky, u nichž došlo ke zrušení 
závazku, zapsány do rezervy na platby a na závazky;

19. vyzývá k tomu, aby byla daň z přidané hodnoty (DPH) považována za oprávněný 
projektový výdaj;

20. vyzývá k tomu, aby byly různé typy rozpočtové podpory jasně definovány; připomíná, že 
povinnosti příjemce a podmínky, za nichž se poskytuje rozpočtová podpora, by také měly 
být jasně stanoveny.
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