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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový 
rok 2008, oddíl III – Komise
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Komise týkající se odpovědí členských států na výroční zprávu 
Účetního dvora za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– s ohledem na Zelenou knihu o evropské iniciativě pro transparentnost, kterou přijala 
Komise dne 3. května 2006 (KOM(2006)0194),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/2004 k modelu „jednotného auditu“ (a 
návrhu rámcového řešení vnitřní kontroly ve Společenství)3,

– s ohledem na sdělení Komise o plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2005)0252),

 s ohledem na akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2006)0009), na zprávu Komise o akčním plánu na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2008)0110) a na pracovní dokument útvarů Komise připojený k 
této zprávě (SEK(2008)0259),

 s ohledem na zprávu o dopadu akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2009)0043),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 6/2007 k ročním shrnutím členských států, 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 107, 30.4.2004, s. 1.
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prohlášením členských států a auditu prostředků EU vnitrostátními kontrolními orgány1,

 s ohledem na akční plán Komise na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného 
řízení strukturálních opatření (KOM(2008)0097) a na prozatímní zprávu o krocích 
navazujících na tento akční plán (SEK(2009)1463),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0402) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1074),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0401) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1073),

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, 
spolu s odpověďmi orgánů2, a na zvláštní zprávy Účetního dvora,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES3, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na mezinárodní auditorské standardy a na mezinárodní účetní standardy, 
zejména na standardy vztahující se na veřejný sektor,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství4, a zejména 
na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 317 Smlouvy o fungování EU Komise plní rozpočet ve 
spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení,

                                               
1 Úř. věst. C 216, 14.9.2007, s. 3.
2 Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
4 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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1. ................ Komisi absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 
rozpočtový rok 2008;

2. uvádí své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).



PE429.615v01-00 6/50 PR\792166CS.doc

CS

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2008
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na roční účetní závěrku Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

 s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi 
agentury3,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES4, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 65.
4 Úř. věst. C 273, 13. 11. 2009, s. 122.



PR\792166CS.doc 7/50 PE429.615v01-00

CS

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, a zejména 
na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství2, a 
zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení 
financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství3, a zejména na čl. 66 odst. 1 a 2 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné 
agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální 
oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, 
kulturu a audiovizuální oblast“4,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 317 Smlouvy o fungování EU Komise plní rozpočet ve 
spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení,

1. ................ řediteli Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast 
absolutorium za plnění rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2008;

2. uvádí své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí spolu s rozhodnutím o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise, a usnesením, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Výkonné agentury pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35.
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3. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a
inovace na rozpočtový rok 2008
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na roční účetní závěrku Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace 
za rozpočtový rok 2008,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi 
agentury3,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES4, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 77.
4 Úř. věst. C 273, 13. 11. 2009, s. 122.
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se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, a zejména 
na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství2, a 
zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení 
financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství3, a zejména na čl. 66 odst. 1 a 2 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 o zřízení výkonné 
agentury pro řízení činnosti Společenství v oblasti energetiky podle nařízení Rady (ES) 
č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro inteligentní energii“4,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2007/372/ES ze dne 31. května 2007, kterým se mění 
rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro inteligentní energii“ na 
Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace5,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 317 Smlouvy o fungování EU Komise plní rozpočet ve 
spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení,

1. ................ řediteli Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace absolutorium za 
plnění rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2008;

2. uvádí své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí spolu s rozhodnutím o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise, a s usnesením, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli 
Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a 
Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada 
L).

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1. 
2 Úř. věst. L 11, 16. 01. 2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22. 09. 2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 85.
5 Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 52.
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4. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na 
rozpočtový rok 2008
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na roční účetní závěrku Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele za 
rozpočtový rok 2008,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro zdraví a spotřebitele za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury3,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES4, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 83.
4 Úř. věst. C 273, 13. 11. 2009, s. 122.
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se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, a zejména 
na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství2, a 
zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení 
financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství3, a zejména na čl. 66 odst. 1 a 2 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2004/858/ES ze dne 15. prosince 2004 o zřízení 
výkonné agentury pro řízení akce Společenství v oblasti veřejného zdraví podle nařízení 
Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro program veřejného zdraví“4,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2008/544/ES ze dne 20. června 2008, kterým se mění 
rozhodnutí 2004/858/ES, za účelem změny „Výkonné agentury pro program veřejného 
zdraví“ na „Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele“5,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 317 Smlouvy o fungování EU Komise plní rozpočet ve 
spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení,

1. ................ řediteli Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2. uvádí své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí spolu s rozhodnutím o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise, a s usnesením, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli 
Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16. 01. 2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22. 09. 2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 369, 16.12.2004, s. 73.
5 Úř. věst. L 173, 3.7.2008, s. 27.
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5. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Výkonné agentury pro transevropskou 
dopravní síť na rozpočtový rok 2008
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na roční účetní závěrku Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť za 
rozpočtový rok 2008,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro transevropskou dopravní síť za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury3,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství5, a zejména 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 71. 
4 Úř. věst. C 273, 13. 11. 2009, s. 122.
5 Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
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na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství1, a 
zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení 
financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 66 odst. 1 a 2 tohoto nařízení,

– s ohledem na rozhodnutí Komise 2007/60/ES ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné 
agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/20033,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 317 Smlouvy o fungování EU Komise plní rozpočet ve 
spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení,

1. ................ řediteli Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť absolutorium za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2. uvádí své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí spolu s rozhodnutím o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl 
III – Komise, a usnesením, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Výkonné agentury pro 
transevropskou dopravní síť, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru a Účetnímu dvoru a aby 
zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

                                               
1 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
2 Úř. věst. L 297, 22. 09. 2004, s. 6.
3 Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 88.
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6. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2008, oddíl III –
Komise
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Komise týkající se odpovědí členských států na výroční zprávu 
Účetního dvora za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– s ohledem na Zelenou knihu o evropské iniciativě pro transparentnost, kterou přijala 
Komise dne 3. května 2006 (KOM(2006)0194),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/2004 k modelu „jednotného auditu“ (a 
návrhu rámcového řešení vnitřní kontroly ve Společenství)3,

– s ohledem na sdělení Komise o plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2005)0252),

 s ohledem na akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2006)0009), na zprávu Komise o akčním plánu na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2008)0110) a na pracovní dokument útvarů Komise připojený k 
této zprávě (SEK(2008)0259),

 s ohledem na zprávu o dopadu akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2009)0043),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 6/2007 k ročním shrnutím členských států, 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 107, 30. 04. 2004, s. 1.
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prohlášením členských států a auditu prostředků EU vnitrostátními kontrolními orgány1,

 s ohledem na akční plán Komise na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného 
řízení strukturálních opatření (KOM(2008)0097) a na prozatímní zprávu o krocích 
navazujících na tento akční plán (SEK(2009)1463),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0402) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1074),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0401) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1073),

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, 
spolu s odpověďmi orgánů2, a na zvláštní zprávy Účetního dvora,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES3, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na mezinárodní auditorské standardy a na mezinárodní účetní standardy, 
zejména na standardy vztahující se na veřejný sektor,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství4, a zejména 
na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství5, a 
zejména na čl. 14 odst. 2 a 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

                                               
1 Úř. věst. C 216, 14. 09. 2007, s. 3.
2 Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 273, 13. 11. 2009, s. 122.
4 Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
5 Úř. věst. L 11, 16. 01. 2003, s. 1.
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A. vzhledem k tomu, že podle článku 318 Smlouvy o fungování EU je Komise odpovědná za 
zpracování závěrečného účtu,

1. ................ uzavření účtů souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2008;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, 
Účetnímu dvoru a Evropské investiční bance a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (řada L).
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7. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl III –
Komise a výkonné agentury
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20081,

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 –
svazek I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– s ohledem na výroční zprávu Komise Evropskému parlamentu o opatřeních následujících 
po rozhodnutích o udělení absolutorií za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na pracovní 
dokument útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1427),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2008“ 
(KOM(2009)0256),

– s ohledem na výroční zprávu Komise pro orgán příslušný pro udělení absolutoria o 
interních auditech provedených v roce 2008 (KOM(2009)0419) a na pracovní dokument 
útvarů Komise připojený k této zprávě (SEK(2009)1102),

– s ohledem na zprávu Komise týkající se odpovědí členských států na výroční zprávu 
Účetního dvora za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– s ohledem na Zelenou knihu o evropské iniciativě pro transparentnost, kterou přijala 
Komise dne 3. května 2006 (KOM(2006)0194),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/2004 k modelu „jednotného auditu“ (a 
návrhu rámcového řešení vnitřní kontroly ve Společenství)3,

– s ohledem na sdělení Komise o plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2005)0252),

 s ohledem na akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly 
(KOM(2006)0009), na zprávu Komise o akčním plánu na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2008)0110) a na pracovní dokument útvarů Komise připojený k 
této zprávě (SEK(2008)0259),

 s ohledem na zprávu o dopadu akčního plánu Komise na zřízení integrovaného rámce 
vnitřní kontroly (KOM(2009)0043),

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 6/2007 k ročním shrnutím členských států, 

                                               
1 Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
2 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 107, 30.4.2004, s. 1.
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prohlášením členských států a auditu prostředků EU vnitrostátními kontrolními orgány1,

 s ohledem na akční plán Komise na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného 
řízení strukturálních opatření (KOM(2008)0097) a na prozatímní zprávu o krocích 
navazujících na tento akční plán (SEK(2009)1463),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0402) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1074),

 s ohledem na zprávu Komise o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování (KOM(2009)0401) a na podpůrný dokument připojený k této zprávě 
(SEK(2009)1073),

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, 
spolu s odpověďmi orgánů2, a na zvláštní zprávy Účetního dvora,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací 
předkládané Účetním dvorem podle článku 248 Smlouvy o ES3, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o koncepci 
přijatelného rizika výskytu chyb (KOM(2008)0866) a na pracovní dokument útvarů 
Komise připojený k této zprávě (SEK(2008)3054),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– s ohledem na články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 
fungování EU a články 179a a 180b Smlouvy o Euratomu,

– s ohledem na mezinárodní auditorské standardy a na mezinárodní účetní standardy, 
zejména na standardy vztahující se na veřejný sektor,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství4, a zejména 
na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví 
statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství5, a 
zejména na čl. 14 odst. 2 a 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 76 a přílohu VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska ostatních dotčených 
výborů (A6-0000/2010),

                                               
1 Úř. věst. C 216, 14.9.2007, s. 3.
2 Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
4 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
5 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
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A. vzhledem k tomu, že článek 317 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že 
odpovědnost za plnění rozpočtu Společenství náleží Komisi, a to ve spolupráci 
s členskými státy, které spolupracují s Komisí, aby zajistily využití rozpočtových 
prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení,

B. vzhledem k tomu, že pro provádění politik EU je charakteristické „sdílené řízení“ 
rozpočtových prostředků Společenství ze strany Komise a členských států, v jehož rámci 
spravují 80 % výdajů Společenství členské státy,

C. vzhledem k tomu, že zlepšení finančního řízení v Unii musí být podpořeno přísným 
sledováním pokroku Komise i členských států a že by členské státy měly převzít 
odpovědnost za řízení prostředků EU a zajistit dokončení integrovaného rámce vnitřní 
kontroly s cílem získat pozitivní prohlášení o věrohodnosti (DAS),

D. vzhledem k tomu, že v posledních pěti svých každoročních usneseních o udělení 
absolutoria Parlament upozorňoval na naléhavou potřebu zavést vnitrostátní prohlášení na 
příslušné politické úrovni, jež by se týkala veškerých prostředků Společenství v rámci 
sdíleného řízení, aby tak každý členský stát převzal odpovědnost za řízení prostředků EU, 
které obdržela,

E. vzhledem k tomu, že provádění bodu 44 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 
2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení1 (IID) a čl. 53b odst. 3 finančního nařízení týkajícího se ročních shrnutí 
auditů a dostupných prohlášení by mělo představovat značný příspěvek ke zlepšování 
řízení rozpočtu EU,

F. vzhledem k tomu, že EÚD ve svém výše uvedeném stanovisku č. 6/2007 také zdůrazňuje, 
že vnitrostátní prohlášení lze považovat za nový prvek vnitřní kontroly prostředků EU  a 
že by mohla stimulovat zvýšenou kontrolu prostředků EU v oblastech sdíleného řízení,

G. vzhledem k tomu, že práce parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu obecně a 
konkrétně pak postup udělování absolutoria představují součást procesu usilujícího o 
plnou odpovědnost Komise jako celku i jednotlivých členů Komise a dalších relevantních 
aktérů, z nichž nejdůležitější jsou členské státy, za finanční řízení v EU v souladu se 
Smlouvou o fungování Evropské unie; a proto vytváří pevnější základ pro rozhodování,

H. vzhledem k tomu, že Rozpočtový výbor Parlamentu by měl výsledky udělování 
absolutoria za rok 2008 a vydaná doporučení náležitě zohlednit během následujícího 
rozpočtového procesu,

I. vzhledem k tomu, že doporučení Rady k udělení absolutoria by měla, ve snaze sloužit 
konstruktivnímu účelu, usilovat o posílení reformních snah a odpovědnosti členských 
států za nápravu problémů, které EÚD zjistil, a zajistit lepší finanční řízení v Evropské 
unii,

HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
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Spolehlivost účetnictví a legalita uskutečněných operací

1. s uspokojením bere na vědomí pozitivní stanovisko EÚD, pokud jde o spolehlivost roční 
účetní závěrky, a jeho výrok, že až na některé výjimky uvedené v připomínkách odráží 
účetní závěrka ve všech významných ohledech finanční situaci Společenství k 31. 
prosinci 2008 a výsledky jejich činností a peněžní toky za daný rok;

2. vyjadřuje však znepokojení v souvislosti s připomínkami EÚD týkajícími se nedostatků 
zjištěných u některých subjektů a generálních ředitelství v účetním systému u 
faktur/výkazů nákladů a předběžného financování – tyto nedostatky ohrožují kvalitu 
finančních informací;

3. vítá výrok „bez výhrad“, který EÚD vydal v souvislosti s příjmy, se závazky u všech 
skupin politiky a s platbami, na nichž se zakládá účetní závěrka, u skupin politiky 
„vzdělávání a občanství“ a „správní a jiné výdaje“, které jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné;

4. vítá úsilí Komise prosazovat a uplatňovat zlepšené postupy kontroly a řízení, které 
povedou ke zlepšení ve srovnání s předchozími lety, pokud jde o snížení míry chyb 
zjištěné EÚD u uskutečněných operací v některých výdajových oblastech (v oblastech 
politiky „zemědělství a přírodní zdroje“, „výzkum, energie a doprava“ a „vzdělávání a 
občanství“);

5. lituje skutečnosti, že výhrady stále obsahuje prohlášení o věrohodnosti (DAS) týkající se 
velice důležitých oblastí výdajů Společenství v rozpočtu na rozpočtový rok 2008 (rozvoj 
venkova, strukturální opatření, výzkum, energie a doprava, vnější vztahy na úrovni 
prováděcích organizací a rozšíření), ve kterých platby stále ve značném rozsahu vykazují 
významné chyby;

6. je přesvědčen, že je zapotřebí značného úsilí, aby bylo zajištěno, aby akční plán Komise 
na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření 
přinesl prospěch politice soudržnosti, v níž stále přetrvávají velmi značné problémy, a to i 
přes pokrok, kterého Komise dosáhla ve snaze o účinnější využívání prostředků EU a 
větší účinnost celkového mechanismu kontroly;

7. podobně se domnívá, že v oblastech „rozvoj, energie a doprava“ a „vnější pomoc, rozvoj 
a rozšíření“ by akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly již měl 
přinášet prospěch a že by Komise měla být schopna poskytnout řadu ukazatelů a 
popisných prvků pro měření dopadu tohoto akčního plánu;

8. bere však na vědomí připomínku EÚD, že zatím nelze určit, zda měl akční plán měřitelný 
dopad na systémy dohledu a kontroly, a tedy v konečném důsledku na správnost operací 
(bod 2.28 výroční zprávy za rok 2008);

Informace a rámec prohlášení o věrohodnosti (DAS)

9. vítá práci, kterou EÚD odvedl ve snaze vyjasnit metodu DAS, pokud jde o faktory, které 
přispívají k neustálému zvyšování účinnosti a účelnosti kontrolních systémů z roku na 
rok v jednotlivých odvětvích a ke kvalitě konkrétních částí zprávy EÚD, a žádá EÚD, 
aby o tom Parlament i nadále pravidelně informoval;

10. domnívá se, že to, že EÚD každoročně od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost 
posuzuje, jak Komise spravuje prostředky EU, se ukázalo jako užitečný nástroj pro 
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zlepšování hospodaření s těmito prostředky, a uznává, že Komise vyvinula velké úsilí, 
aby se toto hospodaření zlepšilo;

11. poukazuje na zlepšení, ke kterému došlo od vstupu Niceské smlouvy v platnost, protože 
prohlášení EÚD o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací
může být doplněno zvláštními hodnoceními ke každé hlavní oblasti činnosti Unie (podle 
nynějšího čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie);

12. domnívá se však také, že s pouhým tímto jediným celkovým a ročním posouzením nelze 
přesně zachytit složitou strukturu financí Evropských společenství, a dále se domnívá, že 
bude-li pokračovat stav, že toto výroční posouzení je po 15 po sobě následujících let 
nepřetržitě negativní, může to mít nepříznivou odezvu mezi občany, kteří nechápou, proč 
EÚD neustále vydává negativní stanovisko;

Revize Smluv: reforma DAS

13. poznamenává, že podle čl. 48 odst. 2 Smlouvy o EU, ve znění Lisabonské smlouvy, má 
Parlament posílenou úlohu v postupu revize Smluv, má totiž právo iniciativy v tom 
smyslu, že může předkládat Radě návrhy na změnu Smluv, tj. i pokud jde o prohlášení o 
věrohodnosti;

14. vyzývá k úvaze o tom, zda by bylo možné a účelné mít v budoucnu samostatná 
prohlášení o věrohodnosti zpracovaná pro jednotlivé oblasti/oblasti politiky i pro 
jednotlivé víceleté programy, aby si tímto způsobem lépe odpovídala metodika EÚD a 
víceletá povaha financí Evropských společenství vyznačující se členěním na řadu oblastí;

Rozpočtové řízení

15. je znepokojen tím, že zbývající rozpočtové závazky (tj. nevyužité závazky přenesené za 
účelem pokrytí budoucích výdajů), zejména u víceletých programů , stouply v roce 2008 
o 16,4 miliardy EUR (tj. o 11,8 %) na 155 miliard EUR (bod 3.9 výroční zprávy za rok 
2008), i když připouští, že tento stav je důsledkem zpoždění v počáteční fázi nových 
programů;

16. bere však na vědomí, že i když zbývající rozpočtové závazky u rozlišených výdajů 
zůstávají na velmi vysoké úrovni a přesahují celkové rozpočtové prostředky na závazky 
na rok 2008, EÚD také upozorňuje, že většina zbývajících rozpočtových závazků je však 
nyní z roku 2007 a 2008, a týká se tak současného finančního rámce (bod 3.15 výroční 
zprávy za rok 2008);

17. vítá skutečnost, že automatickým zrušením závazků by se mělo předejít problémům v 
současném finančním období, je však i nadále znepokojen tím, že nejvyšší podíl 
zbývajících rozpočtových závazků (tzv. RAL) je v oblasti soudržnosti a souvisí s tím, že 
v této oblasti neexistoval postup zrušení závazků pro období 2000–2006;

18. žádá členské státy, aby zbývající dokumenty související s prohlášením o shodě systémů 
řízení a kontroly předložily co nejdříve a v náležité kvalitě, aby se tak zabránilo dalším 
zpožděním s průběžnými platbami a dalšímu nárůstu zbývajících rozpočtových závazků;

Zpětné získávání nesprávně vyplacených prostředků

19. konstatuje určitá zlepšení ve zpětném získávání prostředků, je nicméně i nadále 
znepokojen problémy, pokud jde o zpětné získávání finančních prostředků Společenství, 
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které byly nesprávně vyplaceny, a nízkou kvalitou poskytnutých informací o 
mechanismech oprav uplatňovaných na úrovni členských států;

20. vítá informace, které Komise poskytla o finančních opravách rozepsané podle 
jednotlivých členských států až do září 2009, je však znepokojen tím, že roční povaha 
zprávy EÚD nejde právě dohromady se souhrnnými údaji poskytovanými Komisí, a 
úplné posouzení výkonnosti pro jeden zkoumaný rok, tj. 2008, tudíž není možné;

21. žádá Komisi, aby začala zlepšovat účinnost a účelnost systémů pro zpětné získávání 
částek z víceletých programů, a to i na úrovni členských států, a aby sdružila údaje 
o zpětném získávání částek a o finančních opravách s cílem poskytnout spolehlivé 
a srovnatelné číselné údaje o různých oblastech politiky a o způsobech správy finančních 
prostředků; žádá Komisi, aby učinila odkaz na Parlament v poznámkách k roční závěrce, 
aby tak umožnila celkový náhled;

22. žádá Komisi, aby předložila úplné a spolehlivé číselné údaje o zpětném získávání částek s 
uvedením příslušného členského státu, přesné rozpočtové položky a rok, ke kterému se 
jednotlivé zpětně získané částky vztahují, a to vzhledem k tomu, že jakákoli jiná forma 
předkládání neumožňuje zevrubnou kontrolu;

23. připomíná svůj požadavek, aby Komise pro každý evropský fond každoročně 
vypracovala klasifikační tabulku s uvedením zjištěné míry chyb a aby ji předala 
Parlamentu aktivním, transparentním a snadno přístupným způsobem;

24. vyzývá EÚD, aby vyjádřil k tomuto seznamu připomínky na základě svých vlastních 
zjištění;

Pozastavení plateb

25. upozorňuje na význam rozhodnutí a opatření k zajištění konečné nápravy s cílem vyloučit 
z financování EU výdaje, které nebyly provedeny v souladu s právními předpisy EU, a 
znovu požaduje přesné uvádění rozpočtové položky a roku, jehož se zpětné získávání 
jednotlivých částek týká;

26. ujišťuje Komisi, že ji plně podporuje v důsledném uplatňování právních předpisů 
týkajících se pozastavování plateb, a vítá kroky, jež byly podniknuty s cílem nepřevádět 
prostředky do doby, než bude Komise mít absolutní záruku, že řídící a kontrolní systémy 
členského státu, který je příjemcem dotčených prostředků, jsou spolehlivé;

27. upozorňuje na příklad Řecka, kde výrazné finanční opravy na základě rozhodnutí Komise 
podle všeho vedly k lepší výkonnosti;

28. domnívá se, že pokud se budou opakovaně objevovat výhrady v souvislosti s výdajovými 
programy určitého členského státu, přispěje nátlakové opatření v podobě pozastavení 
plateb ke zvýšení úsilí členských států o řádné využívání prostředků EU, které obdržely;

29. vyzývá Komisi, aby zjednodušila pravidla a uplatňovala platné právní předpisy v oblasti 
pozastavení plateb, kdykoli to bude nutné, a pravidelně o těchto pozastavených platbách a 
jejich důvodech informovala Radu, Parlament a EÚD;

Roční shrnutí

30. je toho názoru, že roční shrnutí, která musí členské státy každoročně sestavit spolu 
s přehledem kontrol účtů a dostupných prohlášení v souladu s článkem 3 IID a čl. 53b 
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odst. 3 finančního nařízení, by měly být prvním krokem k zavedení vnitrostátního 
prohlášení o řízení ve všech členských státech;

31. zdůrazňuje, že při nadcházejícím přezkumu finančního nařízení je třeba posílit roli 
ročních shrnutí a zlepšit kvalitu, homogennost a srovnatelnost údajů poskytovaných 
členskými státy, aby byl zajištěn jejich přínos v oblasti kontroly prostředků EU;

32. vítá informace poskytnuté Parlamentu Komisí o ročních shrnutích, která obdržela v roce 
2009, a žádá také Komisi, aby na základě obdržených ročních shrnutí provedla analýzu 
silných a slabých stránek vnitrostátních systémů jednotlivých členských států v oblasti 
správy a kontroly prostředků EU;

33. domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby Komise podala zprávu o kvalitě těchto ročních 
shrnutí a aby vytvořila přidanou hodnotu k tomuto procesu tím, že určí společné 
problémy, navrhne možná řešení nebo zjistí osvědčené postupy a využije těchto 
informací v rámci své dozorčí úlohy;

34. domnívá se, že by Parlamentu, Radě a EÚD měla být ke konci roku 2010 předložena 
srovnávací analýza;

35. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby obecné pokyny týkající se ročních shrnutí vyžadovaly 
od všech členských států jednotnou metodiku a analytický záběr; bere na vědomí záměr 
Komise revidovat své pokyny tak, aby se zjednodušily požadavky na vykazování a byly 
podány podrobnější pokyny pro osvědčené postupy; požaduje, aby Komise této 
příležitosti využila k tomu, aby do pokynů zahrnula i rámcový návod pro vnitrostátní 
prohlášení o řízení pro ty členské státy, které se rozhodnou tato prohlášení zavést, a aby 
propracovala svůj motivační přístup

Vnitrostátní prohlášení o řízení

36. vítá iniciativu některých členských států (Dánska, Nizozemska, Švédska a Spojeného 
království) schválit přijetí vnitrostátního prohlášení o řízení prostředků EU, lituje však 
skutečnosti, že navzdory těmto iniciativám většina ostatních členských ještě takováto 
prohlášení nezavedla;

37. připomíná svůj požadavek na zavedení vnitrostátních prohlášení (v bodě 32 svého 
usnesení ze dne 23. dubna 20091 připojeného k rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 
2007);

38. upozorňuje na první odstavec článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie, který 
jasně stanoví, že členské státy mají spolupracovat s Komisí, aby zajistily využití 
rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení, a je i nadále 
přesvědčen, že pokrokem v tomto směru bude podávání vnitrostátních prohlášení o řízení 
týkajících se veškerých prostředků EU v rámci sdíleného řízení, jak Parlament požadoval 
v posledních svých pěti každoročních usneseních o udělení absolutoria;

39. poukazuje na druhý odstavec článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie, který 
ukládá členským státům určité povinnosti kontroly a auditu při plnění rozpočtu, jakož i z 
toho vyplývající odpovědnosti; v tomto ohledu odkazuje také na článek 291 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, který dává Komisi nové nástroje k zajištění stejného a 
jednotného provádění právně závazných aktů Unie;

                                               
1 Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 36.



PE429.615v01-00 24/50 PR\792166CS.doc

CS

40. vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu finančního nařízení navrhla povinnost členských 
států vydávat vnitrostátní prohlášení o řízení podepsaná na příslušné politické úrovni a 
osvědčená jejich nejvyššími vnitrostátními orgány kontroly účetnictví, a to jako 
prostředek úlevy od administrativního břemene a zlepšení správy prostředků v rámci 
sdíleného řízení;

41. žádá, aby podle čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie byla ve věci kontrol v 
rámci sdíleného řízení posílena spolupráce mezi vnitrostátními orgány kontroly účetnictví 
a EÚD;

42. navrhuje, aby vnitrostátní orgány kontroly účetnictví jako nezávislí externí auditoři 
vydávaly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vnitrostátní auditorská 
potvrzení o řízení prostředků EU, která by byla základem vnitrostátních prohlášení o 
řízení;

Systém vnitřní kontroly v Komisi
Akční plán na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly 

43. bere na vědomí celkový pokrok, jehož bylo dosaženo při rozvoji akčního plánu, i 
skutečnost, že byla provedena většina opatření a odstraněna většina nedostatků, jež byly v 
akčním plánu uvedeny;

44. vyjadřuje své znepokojení nad opakovanou kritikou EÚD týkající se nedostatečné kvality 
kontrol prováděných v členských státech a podle jeho mínění škodí pověsti EU, mohou-li 
jednotlivé členské státy uplatňovat různé standardy kontroly;

45. i přes postupné zlepšování DAS od roku 2003 (v roce 2008 neměl EÚD výhrad k 56 % 
výdajů oproti 6 % v roce 2003) je i nadále znepokojen konstatováním EÚD, že zatím 
nelze určit, zda měl akční plán měřitelný dopad na systémy dohledu a kontroly, a že 
Komise není schopna prokázat, že její opatření na zlepšení systémů dohledu a kontroly 
účelně zmírňují riziko vzniku chyb v některých rozpočtových oblastech (body 2.28 a 2.33 
výroční zprávy za rok 2008);

46. žádá Komisi, aby i nadále pravidelně předkládala hodnocení integrovaného systému 
vnitřní kontroly, a požaduje, aby výroční zprávy o činnosti a souhrnné zprávy podávaly 
ještě podrobnější informace o systémech oddělení Komise a členských států v oblasti 
sdíleného řízení;

Analýza stávající rovnováhy mezi provozními výdaji a náklady na systém kontroly prostředků 
EU

47. upozorňuje v této souvislosti na význam opatření č. 10 výše uvedeného akčního plánu, 
které navrhuje provést „analýzu nákladů na kontrolu“, neboť „je nutné nalézt vhodnou 
rovnováhu mezi náklady na kontrolu a přínosy těchto kontrol“;

48. žádá Komisi, aby v roce 2010 provedla úplnější a podrobnější hodnocení nákladů na 
zdroje, které jsou vyčleněny na kontrolní systémy v oblastech „výzkum, energie a 
doprava“, „rozvoj venkova“, „vnější pomoc“ a „správní výdaje“, jak to požadoval 
Parlament ve svých předchozích usneseních připojených k rozhodnutí o udělení 
absolutoria;

49. je přesvědčen, že toto hodnocení bude klíčovým nástrojem pro posouzení, jakých 
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zlepšení lze v budoucnu dosáhnout a s jakými náklady, jak doporučuje EÚD ve své 
výroční zprávě za rok 2008 (bod 2.35 písm. a)), a pro dosažení pokroku v otázce 
přijatelného rizika chyb;

Přijatelné riziko výskytu chyb

50. vítá výše uvedené sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 o společné dohodě o 
koncepci přijatelného rizika výskytu chyb jakožto pevného metodologického základu, z 
něhož lze vycházet při ekonomické analýze přijatelné míry rizika;

51. připomíná opatření č. 4 výše uvedeného akčního plánu, které v souladu s doporučeními 
Evropského parlamentu navrhuje zahájit „interinstitucionální dialog o přípustných 
rizicích uskutečněných operací“; konstatuje nicméně, že provádění tohoto opatření bylo 
stěží zahájeno;

52. domnívá se proto, že by Komise v zájmu dodržování zásady proporcionality a zásady 
efektivity nákladů (odpovídající návratnosti vynaložených prostředků) kontrolních 
systémů měla zhodnotit poměr mezi zdroji, které má k dispozici pro každou jednotlivou 
politiku, na jedné straně a částí těchto zdrojů, kterou využívá na kontrolní systémy, 
rozepsanou podle jednotlivých oblastí výdajů, na straně druhé;

53. žádá Komisi, aby stanovila oblasti s vysokou politickou citlivostí (s vysokým rizikem 
poškození dobré pověsti), v nichž by měl být zvolen kvalitativní (nikoli ekonomický) 
přístup k mírám chyb;

54. domnívá se, že při stanovování přijatelné míry chybovosti by měl být rovněž vzat v 
úvahu objem prostředků Společenství, které jsou v důsledku chyb ohroženy;

55. vyzývá Komisi, aby navázala interinstitucionální dialog s cílem určit míry chyb, a žádá 
Komisi, aby provedla v této věci srovnávací analýzu, neboť ta bude jediným základem, 
který umožní stanovit „přijatelnou míru rizika“;

56. je také přesvědčen, že stávající poměr nákladů a výnosů mezi zdroji vyčleněnými na 
kontrolní činnosti a výsledky těchto kontrol by měly být základním prvkem, který by měl 
mít EÚD na zřeteli při vydávání DAS;

Zjednodušení

57. zdůrazňuje, že kontrolní systémy odrážejí složitost předpisů a pravidel na různých 
úrovních, které se někdy překrývají; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby urychlila své 
kroky ve snaze o zjednodušení a plně do tohoto procesu zapojila Parlament, a žádá 
členské státy a regiony, aby vyvinuly odpovídající úsilí o dosažení tohoto cíle;

Interinstitucionální rozprava o současném systému postupu udělování absolutoria

58. žádá Komisi, aby uspořádala interinstitucionální diskusi za účasti zástupců Rady, 
Komise, EÚD a Parlamentu na nejvyšší úrovni, s cílem zahájit komplexní rozpravu o 
současném systému postupu udělování absolutoria, v jehož rámci je DAS už 15 let 
negativní, a uvažovat o hlavních reformách, které jsou nezbytné k co nejdřívějšímu 
získání pozitivního DAS;

59. je toho názoru, že tato rozprava by měla vyústit v konkrétní návrhy, jejichž cílem by bylo 
zlepšit řízení a kontrolu výdajů EU a které by se týkaly mj. vnitrostátních prohlášení o 



PE429.615v01-00 26/50 PR\792166CS.doc

CS

řízení, struktury DAS, konceptu přijatelného rizika výskytu chyb založeného na 
analýzách nákladů a přínosů a zjednodušení pravidel;

60. navrhuje přidělit během příštího rozpočtového procesu Komisi zdroje potřebné k 
uspořádání takové rozpravy;

Politická a administrativní odpovědnost Komise

Výroční zprávy o činnosti

61. lituje skutečnosti, že EÚD ve své výroční zprávě za rok 2008 znovu zdůraznil, že některé 
výroční zprávy o činnosti stále neobsahují dostatek dokladů pro prohlášení o 
věrohodnosti;

62. se znepokojením konstatuje, že EÚD nadále nalézá slabiny ve fungování systémů 
dohledu a kontroly a v příslušných výhradách k jistotě vyjádřené v prohlášeních 
generálních ředitelů Komise, především co se týče jejich vlivu na prohlášení o 
věrohodnosti týkající se legálnosti a řádnosti podkladových operací, a připomíná 
členským státům a Komisi jejich povinnosti v této oblasti;

Transparentnost a etika

63. trvá na tom, že veřejnost musí mít přístup k informacím o všech členech expertních a 
pracovních skupin, které spolupracují s Komisí, a ke zveřejněným informacím o všech 
příjemcích prostředků EU;

64. trvá na tom, že Komise musí být odpovědná za zajištění úplnosti, dohledatelnosti a 
srovnatelnosti údajů poskytnutých o příjemcích finančních prostředků EU, včetně údajů o 
příjemcích podpory a jejich projektech;

65. vítá skutečnost, že informace o příjemcích finanční podpory EU budou zveřejňovány ve 
větší míře, budou lépe přístupné a přehlednější, a požaduje vytvoření standardní struktury 
a návrhu vnitrostátních, regionálních a mezinárodních internetových stránek přístupných 
z centrálního portálu;

66. opět zdůrazňuje, že je nezbytné provést revizi stávajícího kodexu chování členů Komise, 
aby se odstranily nedostatky jako: a) chybějící definice pojmu „střet zájmů“, b) absence 
stanovení postupu v případě střetu zájmů, c) nejednoznačnost, pokud jde o přijímání darů 
a pohoštění, a d) neexistence orgánu, který by se zabýval stížnostmi a zbavoval předsedu 
(případné) povinnosti provádět vlastní hodnocení;

67. očekává, že Komise zahájí konzultace s Parlamentem týkající se revize stávajícího 
kodexu chování členů Komise v duchu vzájemného souhlasu, kterého bylo dne 27. ledna 
2010 dosaženo mezi předsedou Komise José Manuelem Barrosem a pracovní skupinou 
Parlamentu v otázce provedení revize rámcové dohody mezi Parlamentem a Komisí, a že 
přijme revidovanou verzi svého kodexu chování členů Komise nejpozději do srpna 2010;

68. připomíná, že je důležité zajistit absolutní transparentnost a publicitu, pokud jde o 
zaměstnance kabinetů členů Komise, kteří nebyli přijati v souladu se služebním řádem;

69. také připomíná, že závazný kodex chování členů Komise by měl zahrnovat nezbytná 
etická pravidla a hlavní zásady, jimiž se musí členové Komise řídit při výkonu své 
funkce, zejména při jmenování kolegů, a to zvláště ve svých kabinetech;
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Řízení a správní reforma

70.  bere na vědomí mírné snížení počtu zaměstnanců, jejichž náplní práce je „administrativní 
podpora a koordinace“ (z 31,8 % v roce 2007 na 30,9 % v roce 2009), což představuje jen 
malou část celkové režie; opakuje své předchozí žádosti o opatření, jejichž cílem je 
zachování 20% podílu v této oblasti (bod 217 výše uvedeného usnesení ze dne 23. dubna 
2009);

71. naléhavě žádá Komisi, aby společně s přípravnými dokumenty pro rozpočet na rok 2011 
(dříve se jednalo o dokumenty vztahující se k předběžnému návrhu rozpočtu) předložila 
plán pracovních míst, v němž je uplatněno 3% snížení v této oblasti jakožto první krok k 
dosažení 20% úrovně na konci funkčního období druhé Barrosovy Komise;

Řízení agentur

72. připomíná svůj požadavek (body 254 a 255 výše uvedeného usnesení ze dne 23. dubna 
2009) na vytvoření a uplatňování obecného systému řízení pro „regulační agentury“ a na 
zavedení účinného monitorovacího systému agentur Unie;

73. v tomto ohledu zdůrazňuje, že přestože jsou některé agentury z právního hlediska 
nezávislé, Komise zůstává odpovědná za provádění rozpočtu (v souladu s čl. 317 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, články 54, 55 a 185 nařízení (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článkem 37 a čl. 41 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002;

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

74. je znepokojen velkým počtem vyšetřování, která trvají déle než 9 měsíců, a nízkou úrovní 
následných opatření ve vnitrostátních soudních systémech u případů vyšetřovaných 
úřadem OLAF a domnívá se, že by mělo být provedeno hodnocení personálního 
zabezpečení úřadu OLAF, aby se zjistilo, zda by vyšší počet zaměstnanců mohl přinést 
zlepšení ve dvou výše uvedených oblastech;

75. vítá závazný slib nové Komise co možná nejdříve odblokovat jednání v Radě o reformě 
úřadu OLAF pomocí slíbeného a dlouho očekávaného „diskusního dokumentu“ Komise;

76. opakuje, že je nezbytné zohlednit postoj Parlamentu v prvním čtení ze dne 20. listopadu 
2008 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům 
(OLAF)1, a rád by zdůraznil, že pro zajištění moci úřadu OLAF v budoucnu je třeba, aby 
úřad zůstal v rámci Komise a zároveň si zachoval nezávislost;

77. rád by získal počáteční přehled o návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, 
jež stanoví článek 86 Smlouvy o fungování Evropské unie;

78. poukazuje na svůj návrh týkající se profilu vhodného kandidáta na funkci generálního 
ředitele OLAF, jak Parlament uvedl ve svém výše uvedeném postoji v prvním čtení ze 
dne 20. listopadu 2008; je toho názoru, že podmínky v oznámení volného pracovního 
místa by měly tento požadavek obsahovat, a zdůrazňuje, že celý postup výběrového 
řízení musí být prováděn v interinstitucionálním rámci, které plně respektuje požadavky 
Parlamentu;

                                               
1 Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 201.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ POLITIKY

Příjmy

79. vítá skutečnost, že EÚD usoudil, že v souhrnu byla prohlášení členských států týkající se 
tradičních vlastních zdrojů, která byla zaslána Komisi, spolehlivá a bez zásadních chyb a 
že členské státy také správně vypočítaly vlastní zdroje pocházející z DPH a vycházející z 
HND a  Komise tyto údaje řádně shromáždila a zanesla do účtů Společenství;

80. konstatuje však, že pokud jde o vlastní zdroje vycházející z HND, počet nevyřešených 
vytýkaných nedostatků v roce 2008 stoupl, a žádá proto Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy pokračovala ve svých snahách zajistit, aby vytýkané nedostatky byly 
v přiměřené době odstraněny;

81. žádá Komisi, aby s ohledem na vlastní příjmy vycházející z HND postupovala podle 
doporučení Účetního dvora uvedeného v bodu 4.36 výroční zprávy a sdělila Parlamentu, 
jaká opatření hodlá přijmout, aby se získala přiměřená jistota o přesnosti údajů 
požadovaných Účetním dvorem;

Společná zemědělská politika

82. vítá pozitivní hodnocení Účetního dvora, který na základě své auditní práce dospěl k 
závěru, že s výjimkou oblasti rozvoje venkova se v platbách za rok končící 31. prosincem 
2008 v rámci skupiny politik „zemědělství a přírodní zdroje“ nevyskytly žádné chyby; s 
potěšením poznamenává, že průměrná míra chybovosti EU 27 je nižší než 2% hranice, 
kterou toleruje EÚD;

83. s obavami bere na vědomí velice odlišné míry lokálně způsobených chyb mezi členskými 
státy při uplatňování režimů podpory „na plochu“ a trvá na tom, že celková 
důvěryhodnost systému tím nesmí být ohrožena; požaduje dobře cílená, okamžitá 
opatření, která povedou k snížení administrativní zátěže pro úspěšné členské státy a k 
účinným protiopatřením;

84. vyjadřuje politování nad zjištěním Účetního dvora týkajícím se oblasti rozvoje venkova, 
která je stále poznamenána vysokou mírou chybovosti, přestože odhadovaná míra 
chybovosti byla nižší než v předchozích letech;

85. vítá hodnocení Komise, které se týká kvality prohlášení a ročních souhrnů předkládaných 
členskými státy v oblasti výdajů na zemědělství, v němž Komise dospěla k závěru, že v 
roce 2008 většina těchto dokumentů splňovala právní závazky a řídila se pokyny Komise;

86. opakuje stejně jako v předchozích letech, že integrovaný administrativní a kontrolní 
systém (IACS) je obecně účinným kontrolním systémem, který snižuje riziko chyb a 
nesprávných výdajů, lituje však, že EÚD shledal výrazné nedostatky ve vybraných 
platebních agenturách ve třech členských státech, Bulharsku, Rumunsku a Spojeném 
království (Skotsku) (viz bod 5.32 výroční zprávy za rok 2008);

87. požaduje zjednodušení složitých pravidel a přesnější definice kritérií způsobilosti, 
zejména u agroenvironmentálních opatření, zejména na úrovni Komise, ale také na 
vnitrostátní úrovni v rámci plánů rozvoje venkova, a také žádá, aby všechny zúčastněné 



PR\792166CS.doc 29/50 PE429.615v01-00

CS

strany měly k dispozici přehlednější a jasnější instrukce a pokyny a aby se pořádaly 
školící akce;

88. lituje skutečnosti, že systém evidence půdy (LPIS), který používají vnitrostátní orgány v 
některých členských státech, kde byly Účetním dvorem hlášeny výrazné nedostatky 
(Bulharsko, Španělsko, Polsko a Spojené království), stále není řádně funkční; 

89. také vyjadřuje znepokojení nad chybami, pokud jde o výdaje v rámci programu SAPARD 
v Bulharsku a Rumunsku, kvůli nimž muselo generální ředitelství pro zemědělství 
vyjádřit ve výroční zprávě o činnosti výhrady;

90. zdůrazňuje význam včasných a důkladných následných auditů, kterými je možné zjistit 
neoprávněné výdaje a/nebo nedostatečné podklady, a umožnit tak nezbytné opravy;

91. je znepokojen nedostatky, které EÚD zjistil, s ohledem na definice členských států, 
pokud jde o to, co je nezbytné k udržování půdy v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu, neboť určitým příjemcům je vyplácena podpora v rámci režimu 
jednotné platby nebo režimu jednotné platby na plochu, aniž by příjemci s dotčenou 
půdou cokoli dělali (bod 5.49 výroční zprávy za rok 2008);

92. domnívá se, že tyto nedostatky, včetně problému příjemců, kteří nesplňují podmínky 
definice „zemědělců“, jak odhalil EÚD ve výroční zprávě za rok 2008, by měla Komise 
vyřešit, aby zajistila vyšší míru věrohodnosti u činnosti certifikačních orgánů;

93. bere na vědomí závěry Účetního dvora a naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila kontroly v 
členských státech, které nesplňovaly právní předpisy Společenství při rozdělování nároků 
nad rámec ustanovení nařízení;

94. bere na vědomí, že Komise poukázala na nedostatky týkající se účtů pohledávek u 
čtvrtiny platebních agentur a navrhla finanční opravy v přibližné výši 25,3 milionu EUR;  
dále poznamenává, že tyto opravy představují přibližně 1,95 % z 1 295 milionů EUR, 
které měly být získány zpět ke konci roku 2008; zdůrazňuje, že i když je tento údaj těsně 
pod 2% prahem významnosti, značí, že na souhrnné úrovni účtů pohledávek existuje 
riziko významné chyby;

95. žádá Komisi, aby provedla podrobná následná opatření a zajistila, aby dluhy byly správně 
stanoveny a řádně zaúčtovány do rozpočtu Společenství;

Soudržnost

96. zdůrazňuje, že je zcela prioritní snižovat dále celkovou míru chybovosti, která zůstává v 
roce 2008 v oblasti výdajů vysoká, a zlepšit dohled Komise a systém zpětného získávání 
prostředků;

97. je znepokojen tím, že chyby v oblasti soudržnosti poukazují na skutečnost, že 11 % 
celkové vyplacené částky nemělo být nikdy vyplaceno, přičemž v roce 2007 nedošlo k 
žádnému zlepšení, a dále že stejně jako v předchozích letech jsou složitost systému a 
dopady sdíleného řízení stanoveny jako hlavní nedostatky;

98. opět připomíná svůj požadavek na další zjednodušení pravidel navrhovaných Komisí a 
také na zavedení účinnějších kontrol na vnitrostátní a evropské úrovni s cílem zajistit 
účinnější provádění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; je toho názoru, že je 
nezbytné objektivní hodnocení dopadů opatření pro zjednodušení pravidel zavedených v 
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letech 2008–2009, a vyzývá Komisi, aby toto hodnocení provedla do konce roku 2010;
99.  konstatuje, že akční plán na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení 

strukturálních opatření zavedený v roce 2008 nebyl v roce 2008 plně proveden a 
nevyřešil hlavní problém, konkrétně přehnaně složitá pravidla společně s prováděcími 
požadavky, které jsou mezi jednotlivými členskými státy a dokonce regiony odlišné; 
zdůrazňuje navíc, že dopad akčního plánu nelze zatím posoudit, neboť chyby, k nimž 
došlo v předchozích letech, stále ovlivňují výdaje, které Komise proplácí, jak EÚD 
správně uvedl ve své výroční zprávě (bod 6.34);

100.vítá závazek Komise předložit zprávu o počátečním dopadu svého akčního plánu v únoru 
roku 2010 a očekává, že mu Komise tuto zprávu zašle; navrhuje Účetnímu dvoru, aby 
provedl důkladný audit / důkladnou analýzu této zprávy ve své výroční zprávě za příští 
období;

101.lituje skutečnosti, že Komise míní čekat do roku 2012, než předloží návrh týkající se 
přijatelného rizika v oblasti politiky soudržnosti, jež je oblastí nejnáchylnější k chybám;

102.žádá Komisi, aby neprodleně provedla počáteční analýzu poměru nákladů a výnosů mezi 
zdroji vynaloženými na kontrolní činnosti v rámci GŘ REGIO a GŘ EMPL a výsledků 
získaných v rámci těchto kontrol;

103.konstatuje, že první pozitivní dopady posílené kontroly a právního rámce, stejně jako 
akčního plánu Komise na míru chybovosti v programovém období 2007–2013 budou 
viditelné teprve koncem roku 2010;

104.je znepokojen, že s blížícím se koncem programového období 2000–2006 mohou 
vnitrostátní orgány, které jsou pod tlakem, aby absorbovaly prostředky EU přidělené na 
závazky, předložit vyšší počet neplánovaných projektů; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zajistit, aby se tato situace neopakovala v tomto programovém období, a vyzývá Komisi, 
aby přísně uplatňovala opravná a odrazující opatření (pozastavení plateb a finanční 
opravy) u členských států, u nichž to bude zapotřebí;

105.lituje v této souvislosti pomalého zahájení programů spadajících do programového 
období 2007–2013, k němuž došlo v důsledku toho, že členské státy předložily se 
zpožděním zprávy o posouzení shody a auditní strategie; sdílí obavy EÚD, že toto 
zpoždění může zvýšit pravděpodobnost, že kontrolní systémy nebudou v počáteční fázi 
schopny chybám předcházet a zjišťovat je; znovu vyzývá Komisi, aby co nejpřísněji 
plnila svou kontrolní úlohu;

106.žádá Komisi, aby Parlamentu poskytla v rámci své nadcházející souhrnné zprávy a 
výroční zprávy o činnosti jasné informace o členských státech, jejichž kontrolní systémy 
jsou nejméně efektivní, a aby pro každý fond vypracovala klasifikační tabulku za daný 
rok; kromě toho vyzývá EÚD, aby vypracoval podobnou tabulku také na základě svých 
auditů;

107.poukazuje na připomínku EÚD podobnou té pro rok 2007, že rozsah ani hloubka výhrad 
ve výroční zprávě o činnosti plně neodrážejí závažnost problémů spojených s výskytem 
nesrovnalostí a neúčinnými kontrolními systémy; je tedy toho názoru, že přístup 
generálních ředitelství by měl být obezřetnější a rozsah výhrad tudíž větší;

108.vítá čtvrtletní zprávy Komise o finančních opravách a zintenzivnění finančních oprav 
Komise v letech 2008 a 2009; lituje nicméně, že systém finančních oprav je 
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nedostatečnou negativní motivací pro členské státy, neboť veškeré nezpůsobilé výdaje 
zjištěné Komisí nebo EÚD mohou členské státy nahradit způsobilými výdaji; zastává 
stanovisko, že Komise, by měla zajistit, aby v budoucnu mohly být nahrazovány jinými 
výdaji bez ztráty prostředků pro příslušné členské státy jen ty nesrovnalosti, které odhalí 
samotné členské státy;

109.lituje chabé kvality zpráv, které předkládají některé členské státy Komisi o zpětném 
získávání částek a finančních opravách, což limituje užitečnost a úplnost čtvrtletních 
zpráv Komise předkládaných Parlamentu; vyzývá Komisi, aby přijala další opatření a 
zajistila, aby členské státy splňovaly své povinnosti tím, že budou přísně kontrolovat a 
posuzovat spolehlivost a úplnost poskytovaných údajů, a očekává, že obdrží nové stručné 
pokyny určené pro certifikační orgány a také doporučení Komise na zlepšení výkaznictví; 
žádá Komisi, aby identifikovala v nadcházející souhrnné zprávě členské státy, které plně 
nesplňují požadavky týkající se poskytování zpráv;

110.konstatuje, že počet nesrovnalostí hlášených členskými státy úřadu OLAF v roce 2008 se 
výrazně liší, a je znepokojen tím, že tato skutečnost může vést k narušení ucelenosti 
systému výkaznictví;

111.žádá Komisi, aby ověřila na základě vlastních šetření účinnost systému výkaznictví tam, 
kde se počet hlášených nesrovnalostí jeví jako nízký;

Vnitřní politiky

Výzkum, energie a doprava

112.vítá mírné snížení výskytu chyb ve srovnání s předchozími roky v této skupině politik a 
také zlepšení, pokud jde o zpožděné platby, neboť EÚD shledal, že v roce 2008 se 
Komise ve včasném provádění plateb příjemcům výrazně zlepšila;

113.naléhavě žádá Komisi, aby udělala vše proto, aby zachovala pozitivní trend z roku 2008 
v této oblasti, která je pod přímou finanční správou Komise;

114.bere však s obavami na vědomí, že audit EÚD v oblasti výzkumu, energie a dopravy 
obecně znovu odhalil významnou míru chyb v platbách příjemcům a v dozorčích a 
kontrolních systémech Komise, které nedostatečně zmírňují přirozené riziko proplácení 
nadhodnocených nákladů; 

115.zejména je znepokojen nevyřešenou výhradou, kterou vznesly čtyři útvary Komise 
odpovědné za oblast výzkumu, v důsledku míry zbytkových chyb, které ovlivňují žádosti 
o proplácení nákladů v rámci šestého rámcového programu;

116.také bere na vědomí systematickou nejednotnost v přístupu k příjemcům finančních 
prostředků EU v různých odvětvích, programech a řídících strukturách;

117.obává se, že pověst EU může být poškozena, dozví-li se zúčastněné strany, že v oblasti 
zemědělství jsou uplatňovány přísnější kontroly než v oblasti výzkumu;

118.poznamenává, že právní předpisy týkající se financování výzkumu nebyly dříve 
uplatňovány, a vyzývá Komisi, aby tento jev zastavila a zajistila jednotné uplatňování 
stávajících právních předpisů v plném rozsahu;
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119.zároveň připomíná své požadavky vznesené ve výše uvedeném usnesení ze dne 23. dubna 
2009 (bod 117 a další), zejména požadavek na zdržení se jakýchkoli zpětných změn, a 
vyzývá Komisi, aby za účelem zajištění řádného zákonodárství předložila realistický 
návrh zaměřený na cíle a postupy;

120.lituje nedostatku jasných informací s ohledem na aktiva vytvořená v programu Galileo;  
žádá Komisi, aby získala informace nezbytné k vytvoření inventárního soupisu, ověřila 
podmínky pro uznání a posoudila ocenění aktiv vytvořených v programu Galileo, které 
provedla Evropská kosmická agentura; žádá Komisi, aby zaslala informace Parlamentu 
před koncem roku 2010; 

121.je znepokojen tím, že právní úprava stávajícího rámcového programu neodpovídá 
potřebám moderního výzkumného prostředí, a věří, že pro zavedení nového rámcového 
programu je nezbytná další modernizace a zjednodušení;

122.domnívá se, že zjednodušení pravidel výpočtu požadovaných výdajů je nezbytným 
krokem směrem ke zlepšení situace, a žádá Komisi, aby pokračovala ve své snaze zavést 
co nejsnadnější pravidla pro příjemce v rámci programů; požaduje jasnou definici 
nezbytných kritérií pro posouzení, zda metodiky příjemců pro výpočet nákladů splňují 
zákonné požadavky;

123.zdůrazňuje, že Komise musí zajistit přísné uplatňování kontrol, zejména tím, že zlepší 
spolehlivost osvědčení o auditu a bude účelně provádět svou strategii pro audity ex post, 
v příslušných případech bude ukládat sankce a u nesprávných úhrad vykázaných nákladů 
včasně zpět získávat prostředky nebo provádět opravy, jak to doporučuje EÚD;

124.dále požaduje, aby se Komise zabývala rozdělením činností mezi jednotlivá generální 
ředitelství, které má podle Účetního dvora spolu s neexistencí integrovaného 
informačního systémů za následek obtížnou koordinaci, zejména následné sledování 
auditních výsledků;

Vnější akce

125.konstatuje na základě zkušeností z roku 2007 a 2008, že je nezbytně nutné zajistit lepší 
transparentnost v této politické oblasti, pokud jde o výdaje, zejména s ohledem na zřízení 
Evropské služby pro vnější činnost; 

126.vyzývá Komisi, aby předložila před ukončením postupu udělování absolutoria za rok 
2008 konkrétní, podrobné a souhrnné plány týkající se personálního zabezpečení, 
organizační a kontrolní struktury Evropské služby pro vnější činnost, a zejména aby 
uvedla navýšení počtu zaměstnanců a jejich přidělení, předpokládané dopady na rozpočet 
a změny statutu a finančního nařízení, a aby okamžitě zahájila jednání s rozpočtovým 
orgánem na základě předložených návrhů; odmítá jednat na základě nekonkrétních 
rámcových dohod;

127.zastává jednoznačný názor, že právo Parlamentu provádět kontrolu z pozice orgánu 
příslušného k udělování absolutoria by v žádném případě nemělo ohrozit zřízení služby; 
očekává, že Komise zohlední tuto skutečnost1 při přípravě návrhu revize stávajícího 
finančního nařízení; zdůrazňuje, že tato následná revize by měla být součástí běžné revize 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o institucionálních aspektech vytvoření Evropské 
služby pro vnější činnost (Přijaté texty, P7_TA(2009/0057) (Brokova zpráva).
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po třech letech; odmítá koncept zrychleného řízení, který navrhuje Komise;
128.s velkými obavami bere na vědomí, že podle celkového hodnocení Účetního dvora jsou 

systémy dohledu a kontroly všech dotčených generálních ředitelství (AIDCO, RELEX, 
ELARG a ECHO) stále pouze částečně efektivní, a dále bere na vědomí závěr Účetního 
dvora, že v platbách v této skupině politik docházelo k významným chybám; upozorňuje, 
že stejně jako dříve byly chyby identifikovány zejména na úrovni delegací a u příjemců 
podpory;

129.vítá zlepšení, kterého dosáhlo GŘ AIDCO ve svých systémech dohledu a kontroly; 
vyzývá však úřad EuropeAid, aby provedl nezbytné kroky ke zlepšení kontrol ex ante, 
prováděl externí audity a odstranil nesrovnalosti a nedostatky ve svých ročních plánech 
auditů, v auditním modulu CRIS a v celkovém monitorování auditních výsledků; 

130.naléhavě žádá GŘ RELEX,  aby posílilo své kontroly ex ante a odstranilo nedostatky 
odhalené Účetním dvorem v jeho finančním řízení a dohledu nad projekty; vítá 
skutečnost, že GŘ RELEX uznalo potřebu věnovat se těmto problémům ve větší míře;

131.upozorňuje na rozsáhlý počet možných případů podvodu (102 případů), které v této 
skupině politik vyšetřuje úřad OLAF, jedná se o druhý nejvyšší počet případů hned za 
vnitřním vyšetřováním; vítá pozornost, kterou úřad OLAF věnuje vnější pomoci v rámci 
vyšetřování a preventivní činnosti a v rámci posílené spolupráce;

132.lituje zpoždění při zajišťování transparentnosti fondů EU spravovaných mezinárodními 
organizacemi, zejména OSN (společné řízení); lituje skutečnosti, že EÚD se musel 
potýkat s problémy, přestože Komise opakovaně vyzývala OSN k plnění finanční 
a správní rámcové dohody (FAFA) při poskytování auditních zpráv a podkladů; uznává a 
vítá pokrok, jehož bylo dosaženo, zejména s ohledem na uzavření dohody o zadáních pro 
ověřovací návštěvy v dubnu 2009, a podpis společných pokynů pro poskytování zpráv;

133.zdůrazňuje v tomto ohledu, že je hluboce rozčarován a nespokojen, neboť se Komisi 
doposud nepodařilo vytvořit skutečně evropský nástroj pro krizové řízení, o což byla 
žádána při udělování absolutoria v předchozích letech; opět trvá na tom, že je naléhavě 
nutné tento nástroj vytvořit, a vyzývá novou Komisi, aby při nadcházející revizi 
finančního nařízení vytvořila pro sebe možnost spravovat v případě potřeby samostatně 
fondy sdružující více dárců (multi-donor trust funds);

Humanitární a rozvojová pomoc

134.lituje zjištění Účetního dvora, že závazky týkající se rozpočtové podpory obsahují vysoký 
počet nevyčíslitelných chyb; trvá na tom, že Komise by měla provádět přísnější 
hodnocení těchto plateb; s uspokojením bere v tomto ohledu na vědomí revizi finančních 
okruhů z února 2009 týkající se tohoto typu plateb;

135.s uspokojením bere na vědomí zlepšení, pokud jde o jasnost a strukturu posouzení 
souladu s dohodou z Cotonou; nicméně lituje skutečnosti, že EÚD však přesto zjistil 
časté případy, kdy Komise strukturovaným a formálním způsobem neprokázala, že řízení 
veřejných financí bylo dostatečně transparentní, odpovědné a účelné, nebo alespoň že byl 
vytvořen věrohodný a relevantní program reforem;

136.souhlasí s Účetním dvorem, že Komise by měla usilovat o prosazování svých rozhodnutí 
o způsobilosti k rozpočtové podpoře a měla by zajistit, aby všechny budoucí dohody o 



PE429.615v01-00 34/50 PR\792166CS.doc

CS

financování poskytovaly komplexní a jasné východisko umožňující posoudit dodržení 
podmínek plateb;

137.poukazuje na to, že je jeho úlohou v souvislosti s rozpočtovou podporou volat Komisi 
k odpovědnosti za výsledky výdajů a že rozpočtová podpora je nástroj pomoci, který 
vyžaduje zásadní posun v charakteru parlamentního dohledu, a to od kontroly nad vstupy 
k prověřování výsledků podle jistých ukazatelů;

138.opakuje proto svůj požadavek, že rozvojová pomoc obecně a konkrétně rozpočtová 
podpora by měly být spjaty s prohlášením o zveřejnění ex ante, které vydává vláda 
přijímající země a podepisuje ministr financí a které se týká vybraných problémů, jež 
ovlivňují správu věcí veřejných a strukturu odpovědnosti země, která je příjemcem 
pomoci;

139.vyzývá novou Komisi, aby se chopila iniciativy a předložila tento návrh dalším 
mezinárodním dárcům – zejména Světové bance – s cílem vyvinout a uplatňovat tento 
nástroj ve shodě s ostatními dárci; očekává, že jej Komise bude informovat o možném 
časovém rámci pro tato jednání;

140.naléhavě žádá Komisi, aby stanovila strategické cíle a vhodné ukazatele výkonnosti, které 
by umožnily efektivní posouzení dopadu opatření;

141.zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit účinnost pomoci a snížit její nesourodost; domnívá se, 
že vysoký počet projektů řízených Komisí a členskými státy (přibližně 40 000 projektů) 
by měl být snížen a měla by být dána přednost účinnějším programům a lepší koordinaci 
s dárci EU tím, že se zaměří na menší počet prioritních oblastí intervence v každé zemi, 
která je příjemcem podpory, přičemž nesmí dojít k vyloučení nevládních organizací, které 
účinně rozvíjejí své činnosti přímo v terénu;

Nevládní organizace

142.vítá prohlášení Komise, že se výrazně zlepšily znalosti úřadu EuropeAid, pokud jde o 
nevládní organizace a organizace občanské společnosti, díky čemuž Komise získala lepší 
přehled o činnosti občanské společnosti v oblasti rozvoje;

143.bere na vědomí psané připomínky komisaře Siima Kallase ze dne 27. ledna 2010, 
nicméně trvá na svém požadavku, který přednesl v usnesení o udělení absolutoria za rok 
2007, aby byly Parlamentu poskytnuty přehledné informace o financování nevládních 
organizací z rozpočtu EU a ERF; je toho názoru, že tento přehled by měl zahrnovat 
následující informace o každém příjemci podpory z řad nevládních organizací: jméno, 
sídlo, částku vyplacenou v roce 2008 a příslušnou rozpočtovou položku, účel platby, 
odpovědné GŘ, použité postupy (výběrová řízení, přidělení prostředků apod.) a informaci 
o tom, zda-li je příjemce veden v rejstříku zástupců zájmových skupin, který vede 
Komise;

144.vítá v tomto ohledu závazek, který přijal komisař Maroš Ševčovič během slyšení 
kandidátů na funkci komisaře dne 18. ledna 2010, poskytovat Parlamentu tyto informace; 
trvá na tom, že tuto činnost je nezbytné začít rozvíjet ještě před ukončením postupu 
udělování absolutoria za rozpočtový rok 2008;

145.je navíc toho názoru, že přehled by měl být doplněn o vysvětlující prohlášení, v němž 
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bude vysvětlena politika a cíle Komise s ohledem na financování nevládních organizací a 
podobných subjektů; žádá, aby v případě, že nebude možné získat z databáze údaje 
týkající se konkrétně příjemců z řad nevládních organizací, mu byly poskytnuty údaje o 
všech příjemcích, kteří jsou evidováni v rejstříku zástupců zájmových skupin vedeném 
Komisí; domnívá se, že v takovém případě by Komise měla také vysvětlit, jaké kroky je 
zapotřebí podniknout, aby databáze v budoucnu poskytovala údaje o tom, o jaký typ 
příjemce se jedná (tj. fyzickou osobu, obchodní společnost, veřejný orgán, neziskový 
soukromý subjekt, subjekt občanské společnosti a další); 

146.žádá Komisi, aby příslušnému výboru Parlamentu poskytla přehledné informace o 
financování nevládních organizací z rozpočtu EU;

 Rumunsko a Bulharsko

147.je znepokojen nedostatky v řízení předvstupních fondů vnitrostátními orgány Bulharska a 
Rumunska a vítá opatření, která přijala Komise, včetně přerušení plateb, přísného 
dohledu a spolupráce s oběma členskými státy, což společně vedlo k výraznému zlepšení 
situace; zůstává však nadále znepokojen zásadními nedostatky týkajícími se možných 
nesrovnalostí v řízení finančních prostředků programu Phare dvěma implementačními 
agenturami v Bulharsku, přestože smluvní vázání prostředků z programu Phare bylo 
ukončeno;

148.lituje skutečnosti, že nedošlo k výraznému pokroku při řešení zjištěných nedostatků 
(zejména pokud jde o národní fond pro silniční infrastrukturu); podporuje proto obezřetný 
přístup Komise a její závazek důsledně sledovat tuto situaci, přijmout opatření navazují 
na zjištění a poskytovat poradenství a podporu bulharským orgánům s cílem řešit zjištěné 
nedostatky; naléhavě žádá Komisi, aby při schvalování zpráv o posuzování shody 
předložených v rámci operačních programů bulharskými orgány a před provedením 
průběžných plateb za programovací období 2007–2013 uplatnila co nejvyšší míru 
obezřetnosti a přísnosti; 

149.bere na vědomí, že Komise v červenci 2008 pozastavila platby Rumunsku v rámci 
programu SAPARD v důsledku nedostatků a nesrovnalostí zjištěných jejími útvary, a vítá 
skutečnost, Rumunsko předložilo akční plán na řešení těchto nedostatků, který Komisi 
umožnil v červenci 2009 odvolat pozastavení plateb;

150.podporuje Komisi, která v roce 2008 pozastavila platby Bulharsku s ohledem na 
nedostatky a nesrovnalosti v řízení fondů zjištěné útvary Komise v rámci tří 
předvstupních programů Phare/přechodný nástroj, ISPA a SAPARD, aby chránila 
finanční zájmy EU; vítá pozitivní reakci Bulharska na veškerá doporučení, díky níž bylo 
možné v roce 2009 odvolat pozastavení plateb;

151.lituje nicméně nedostatků, zejména neschopnosti identifikovat neregulérní poskytování 
podpory a odpovídajícím způsobem řešit nesrovnalosti, a vyzývá Bulharsko, aby přijalo 
podrobný plán ve spolupráci s Komisí a pod přísným dohledem nezávislého auditora;

152.vítá aktualizované informace o stavu využívání prostředků z EU v Bulharsku a 
Rumunsku, které jim poskytla Komise; žádá nicméně Komisi, aby nadále přísně 
sledovala systémy těchto dvou členských států a provádění přijatých akčních plánů, a 
navrhuje, aby úřad OLAF také pokračoval v podpoře poskytované těmto dvěma 
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členským státům při plnění jejich povinností v oblasti ochrany finančních zájmů Unie;
Rozšíření

153.vítá opatření, která přijala Komise s cílem zlepšit celkové plnění předvstupní pomoci v 
Chorvatsku v úzké spolupráci s národními orgány a provádět přísný dohled nad 
podmínkami úplné decentralizace fondů nástroje předvstupní pomoci; zdůrazňuje, že 
zkušenosti získané při uplatňování předvstupních fondů v Bulharsku a Rumunsku by 
měly chorvatským orgánům za podpory Komise pomoci k tomu, aby se vyvarovala 
podobných komplikací při využívání prostředků z předvstupních fondů v jejich zemi;

154.vybízí Komisi, aby podpořila turecké orgány v jejich snaze napravit dva hlavní 
nedostatky (chybějící připravenost plánovat a nevyrovnaný výkon v různých odvětvích), 
které vedly k „mírně neuspokojivým“ celkovým výsledkům využívání předvstupní 
pomoci v Turecku; 

155.podporuje opatření, které Komise zavedla v kandidátských zemích a dalších zemích 
západního Balkánu s cílem potírat korupci, a podporuje provádění projektů, které posilují 
nezávislost soudních systémů, rozvoj profesionálního prosazování práva a podporu boje 
proti korupci v rámci regionální a vnitrostátní pomoci;

Správní výdaje

156.s uspokojením konstatuje, že audit Účetního dvora neodhalil žádnou významnou chybu, 
která by měla dopad na legalitu a správnost správních výdajů.
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ZÁVĚRY TÝKAJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍCH ZPRÁV ÚČETNÍHO DVORA

Část I

Zvláštní zpráva č. 10/2008 o rozvojové pomoci ES zaměřené na zdravotnické služby v 
subsaharské Africe

157.vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu 10. ERF v polovině období zvážila navýšení 
podpory určené na zdravotní péči, a podpořila tak závazek rozvojových cílů tisíciletí v 
oblasti zdraví, a aby zajistila, že podpora poskytovaná na zdravotní péči bude rozdělena v 
souladu s politickými prioritami podpory zdravotnických systémů;

158.připomíná Komisi její závazek přijatý v rámci nástroje pro financování rozvojové 
spolupráce věnovat v rámci všech výdajů evropských rozvojových politik do roku 2009 
20 % prostředků z fondů na zdravotní péči a základní vzdělání a žádá Komisi, aby 
pravidelně informovala Parlament o tom, kolik procent (podle jednotlivých zemí) celkové 
rozvojové pomoci vyčleněné pro subsaharskou Afriku je určeno na základní a 
středoškolské vzdělání a základní zdravotní péči;

159.naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že v dialogu o zdravotní péči budou hrát skutečnou 
roli dostatečné odborné znalosti v oblasti zdraví tím, že zajistí, aby v každé delegaci se 
zaměřením na oblast zdraví byli zdravotničtí odborníci, že bude v zemích po konfliktu 
těsněji spolupracovat s poradci pro oblast zdraví úřadu ECHO, naváže užší partnerství se 
zastoupeními Světové zdravotnické organizace v jednotlivých zemích, a bude tak čerpat z 
jejích odborných znalostí, a uzavře formální dohody s členskými státy EU, aby mohla 
využít jejich znalostí; žádá Komisi, aby Parlamentu sdělila počet odborníků v oblasti 
zdravotnictví a vzdělávání, kteří jsou k dispozici v jednotlivých regionech, na úrovních 
delegací a také v jednotlivých zastoupeních, a aby mu poskytla přehled, zda-li se jí 
podařilo počet těchto odborníků navýšit;

160.vyzývá Komisi, aby dále zvyšovala využití podpory pro jednotlivá odvětví v oblasti péče 
o zdraví, aby zaměřila podporu ze souhrnného rozpočtu na zlepšování zdravotnických 
služeb a aby využívala projektů k podpoře rozvoje a budování kapacit;

161.naléhavě žádá Komisi, aby zavedla mechanismy a nástroje dohledu s cílem zajistit, aby 
odpovídající podíl podpory ze souhrnného rozpočtu je věnován na podporu základních 
potřeb v oblasti péče o zdraví, aby používala cílů, které měří přímo výsledek politik, aby 
poskytovala podporu na budování kapacit a informovala Parlament o opatřeních, která v 
tomto ohledu přijala;

162.vyzývá Komisi, aby stanovila jasnější pokyny pro využití jednotlivých nástrojů a 
kombinace více nástrojů a aby ve větší míře a účinnějším způsobem spolupracovala s 
Globálním fondem v zemích, které jsou příjemci podpory; 

163.vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Účetním dvorem identifikovala, jak je možné řešit 
nedostatky uvedené ve zprávě EÚD, a aby Parlament informovala o výsledcích těchto 
diskusí;

Část II

Zvláštní zpráva č. 12/2008 o nástroji předvstupních strukturálních politik (ISPA), 2000–
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2006

164.naléhavě žádá Komisi, aby důsledně sledovala provádění projektů v rámci bývalého 
programu ISPA a aby zkoumala, jakým způsobem by bylo v budoucnosti možné zabránit 
zpoždění při provádění podobných nástrojů, např. IPA, nebo tato zpoždění omezit, a aby 
přijala všechna opatření nutná k tomu, aby předešla zpožděním při přípravě budoucích 
dokumentů obsahujících metodické pokyny;

165.vyzývá k tomu, aby při provádění podobných nástrojů v budoucnosti plánovali žadatelé 
své projekty pečlivěji a realističtěji a aby došlo ke zrychlení postupů, a to jak na úrovni 
Komise, tak i vnitrostátních správních orgánů přijímajících zemí;

166.vyzývá Komisi, aby pokračovala v provádění auditů systémů s cílem zajistit vytvoření 
spolehlivých systémů pro správu strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a zabránit 
výskytu potenciálních vysoce rizikových situací;

Část III

Zvláštní zpráva č. 1/2009 o bankovních opatřeních ve Středomoří v rámci programu MEDA 
a předcházejících protokolů

167.upozorňuje Komisi na skutečnost, že je třeba zajistit účelnou koordinaci pomoci 
poskytované Společenstvím, Evropskou investiční bankou (EIB) a ostatními 
mezinárodními či místními partnery a pravidelnou výměnu informací, zejména na místní 
úrovni, s cílem zajistit konzistentnost a komplementaritu činností;

168.shledává, že provádění programu MEDA v prvních letech nebylo náležitě monitorováno, 
a to zejména v případech, kdy se Komise zcela spolehla na monitorování, které EIB 
prováděla před rokem 2005, avšak později došlo ke zlepšení situace;

169.zdůrazňuje význam dohody o řízení v souvislosti s uvedenými bankovními opatřeními, 
jimiž Komise pověřila EIB, pro zajištění náležitého monitorování, zahrnutí hlediska 
životního prostředí, ochranu finančních zájmů Společenství a zajištění toho, aby 
zprostředkovatelé a předkladatelé plnili své finanční a informační povinnosti;

170.zdůrazňuje, že je důležité, aby byl v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství 
uplatňován program hodnocení a monitorování, který by byl přizpůsoben bankovním 
opatřením;

Část IV

Zvláštní zpráva č. 2/2009 o programu Evropské unie v oblasti veřejného zdraví (2003–
2007): účelný způsob, jak zlepšovat zdraví?

171.domnívá se, že program v oblasti veřejného zdraví (PVZ) (2003–2007) byl stanoven 
velmi ambiciózně, ale že jeho cíle nebyly dostatečně jasné ani přizpůsobené omezeným 
rozpočtovým prostředkům; poukazuje na to, že tato skutečnost vedla k tomu, že program 
měl příliš vysoký počet činností, které dokonce v některých případech nebyly ani pokryty 
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projekty; konstatuje, že toto rozptýlení vedlo k poklesu kvality programu a zároveň 
k takovému rozšíření rozsahu projektů, že Komise nemá o všech stávajících projektech 
úplný přehled; vyzývá proto Komisi, aby Parlamentu předložila zprávu o výsledku 
mapování situace současného PVZ, které uskuteční, a zdůrazňuje, že riziko rozptýlení by 
se mělo řešit formou průběžných hodnocení v polovině období a zpětného hodnocení 
programu;

172.bere na vědomí, že EÚD zpochybnil užitečnost některých částí PVZ, a vyjadřuje 
politování nad tím, že v rámci programu byly v některých případech financovány 
projekty (zejména v rámci části „zdravotní faktory“), které měly jen omezenou přidanou 
hodnotu pro Evropu;

173.domnívá se tudíž, že jakýkoli následující PVZ by se měl zaměřit na sítě a výměnu 
osvědčených postupů a že by se měla více využívat metoda otevřené koordinace, která by 
takovou výměnu osvědčených postupů podporovala;

174.vyzývá Komisi, aby stanovila jasnou intervenční logiku pro jakýkoli případný budoucí 
program po současném PVZ; zdůrazňuje, že Komise by tak měla učinit ve svém 
hodnocení dopadů ex ante, které přiloží k návrhu takového programu;

175.žádá EÚD, aby předložil Parlamentu a Radě formální stanovisko týkající se hodnocení 
dopadů ex ante, které provedla Komise, a to včas vzhledem k projednávání Komisí 
předloženého návrhu rozhodnutí o programu; domnívá se, že při vypracování svého 
stanoviska by měl EÚD zohlednit výše uvedený postoj Parlamentu;

Část V

Zvláštní zpráva č. 3/2009 o účelnosti výdajů na čištění odpadních vod v rámci 
strukturálních opatření v programových obdobích 1994–1999 a 2000–2006

176.bere na vědomí nedostatečnou míru využívání některých čistíren odpadních vod 
a naléhavě žádá, aby čistírny odpadních vod financované EU nadále fungovaly 
v hospodárném režimu; nabádá proto Komisi a členské státy, aby nalezly způsoby, jak 
zajistit, aby čistírny odpadních vod financované EU byly řádně napojeny na kanalizační 
síť; zdůrazňuje, že odpovědnost za provozování čistíren odpadních vod spočívá na 
členských státech, a nabádá je k tomu, aby usilovaly o zajištění přiměřené kvality 
odpadních vod a plné využití kapacit;

177.oceňuje snahy Komise provést revizi příslušné směrnice (směrnice Rady 86/278/ES1

o kalech z čistíren odpadních vod), nabádá k urychlení současného postupu revize s cílem 
zohlednit nejnovější vývoj a sladit rozdílné postupy členských států v této oblasti, 
a naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, aby kvalita kalů z čistíren odpadních vod 
splňovala limity EU;

178.zdůrazňuje, že je třeba důsledněji přezkoumávat projekty ve fázi žádosti s cílem předejít 
nedostatkům v očekávaných účincích; vyzývá proto Komisi, aby dále pracovala na 
interních pokynech a kontrolních seznamech, které by se používaly v rámci procesu 
posuzování s cílem zlepšit konzistentnost žádostí o granty a zajistit provedení 

                                               
1  Směrnice 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů 
z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 191, 15.7.1986, s. 23).
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přiměřených nápravných opatření, pokud nebudou poskytnuty požadované informace 
nebo nebudou učiněny potřebné kroky;

Část VI

Zvláštní zpráva č. 4/2009 o řízení zapojení nestátních subjektů do rozvojové pomoci ES ze 
strany Komise

179.vyjadřuje politování a nesouhlas s nepoměrem mezi politickými závazky EU, pokud jde 
o zapojení nestátních subjektů do rozvojové spolupráce, a jejich uskutečňováním v praxi, 
a proto očekává, že příslušný komisař prokáže plnou politickou podporu účelnému 
provádění politických závazků vůči nestátním subjektům, a to jak na úrovni vedení, tak 
na úrovni delegací Komise, a rovněž vedoucí úlohu při jejich realizaci; dále vyjadřuje 
politování nad tím, že kritéria úspěšnosti rozvoje jsou omezena na „hospodářský rozvoj“, 
protože tento přístup nezohledňuje skutečnost, že propast mezi „chudými“ a „bohatými“ 
se dramaticky zvětšila; žádá Komisi o zajištění toho, aby každá delegace měla do konce 
roku 2010 alespoň jednoho odborníka, který bude pracovat na plný úvazek a bude 
odpovědný za politiky týkající se zapojení nestátních subjektů, příslušné kontakty 
i smlouvy;

180.konstatuje, že rozvojové země, které vzaly svůj rozvojový proces do vlastních rukou, 
účinně snížily úroveň chudoby; zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou má stát v oblasti 
rozvoje, a vyzývá Komisi a delegace, aby i nadále zlepšovaly vztahy s vládami 
partnerských zemí, a umožnily tak účinnější zapojení nestátních subjektů a konzultace 
s nimi;

181.domnívá se, že nedostatek úplných a spolehlivých údajů je obzvláště politováníhodný, 
a očekává, že Komise okamžitě přijme nápravné kroky, neboť spolehlivé údaje jsou 
podmínkou pro zahájení hodnocení výsledků; z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby před 
zahájením rozpočtového procesu pro rok 2011 Parlamentu předložila úplný přehled 
finančních prostředků EU, které byly rozděleny prostřednictvím nestátních subjektů 
z rozličných rozpočtových položek, s rozpisem podle jednotlivých zemí;

182.je toho názoru, že kvalita pomoci je důležitější než její kvantita, a vyzývá Komisi, aby 
hrála důležitou úlohu při řešení zřejmého chaosu v oblasti rozvojové pomoci tím, že bude 
usilovat o důslednou a účinnou koordinaci dárců a zlepší stávající strukturu poskytování 
pomoci; žádá Komisi, aby zvážila, zda není vhodná doba k zohlednění připomínek EÚD 
v plném rozsahu a k revizi celého systému (spolu-)financování nestátních subjektů 
s cílem zajistit, aby se tyto subjekty mohly spolehnout na transparentní a účinná pravidla 
pro účast v programech a projektech;

183.vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu skutečnost, že dárci jsou politickými subjekty a že 
v některých případech může docházet ke střetu zájmů mezi dárci a přijímajícími zeměmi; 
zdůrazňuje, že silné demokratické vnitrostátní orgány a dobře definovaná politika 
rozdělování bohatství jsou podmínkou udržitelnosti; je toho názoru, že má-li být 
dosaženo větší koherence politiky v oblasti plánování a následných programů a projektů 
a příslušného hodnocení, mělo by dojít k významnému posunu od spolufinancovaných 
projektů pro nestátní subjekty ke 100% financování těchto projektů Evropskou unií;

184.domnívá se, že v určitých bodech se hodnocení týkající se poskytování pomoci EU 
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prostřednictvím organizací občanské společnosti1, které provedla Komise, a zvláštní 
zpráva EÚD překrývají, a proto vyzývá EÚD a hodnotící útvary Komise k výměně 
informací o plánovaných aktivitách a k následnému předložení zprávy Parlamentu;

185.žádá Komisi, aby předložila návrhy změn finančního nařízení, které umožní EU 
vystupovat jako významný činitel mezi ostatními dárci na mezinárodní úrovni;

Část VII

Zvláštní zpráva č. 5/2009 o správě pokladny v Komisi

186.domnívá se, že Komise by měla zlepšit dohled nad jednotlivými činnostmi souvisejícími 
se správou státní pokladny a podle doporučení EÚD by měla být zavedena častější 
setkání příslušných generálních ředitelství, generálního ředitelství pro rozpočet (GŘ 
BUDG) a generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN), aby 
sdílela informace o rizicích a vyměňovala si zkušenosti a osvědčené postupy ohledně 
pokladny a činností při správě aktiv na úrovni celé Komise;

187.domnívá se, že Komise by měla i nadále přijímat veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
zajistila, že významná finanční rizika jsou v průběhu roku účinně a pečlivě sledována; 
vítá skutečnost, že pro další zlepšení situace již Komise EÚD navrhla, aby byl počínaje 
závěrkou za rok 2008 rozeslán dotčeným finančním institucím oběžník s cílem získat od 
nich přesné, úplné a standardizované informace týkající se svěřeneckých účtů, a také se 
na tom s EÚD dohodla;

188.vyzývá Komisi, aby GŘ BUDG vypracovalo na každé období 12 měsíců kontrolní plán 
na základě analýzy rizik a aby v průběhu roku i po jeho uplynutí provádělo kontroly 
a podávalo Parlamentu zprávy o zjištěných problémech, a to nejpozději do 3 měsíců po 
uplynutí daného roku;

189.vyzývá Komisi, aby pokročila s přehledem rizik spojených s pokladními operacemi (GŘ 
BUDG), který je součástí roční účetní závěrky, poskytuje jasné a komplexní shrnutí rizik, 
způsobů jejich řízení a opatření zavedených pro jejich kontrolu, minimalizaci nebo 
neutralizaci;

190.domnívá se, že Komise by měla z důvodu transparentnosti zlepšit dokumentaci svých 
postupů pro převádění finančních prostředků mezi účty vlastních zdrojů členských států, 
jakož i dokumentaci zvláštních výběrových řízení, která jsou v těchto případech 
vypisována;

191.žádá Komisi, aby zlepšila vedení databází, optimalizovala křížové kontroly a aby přijala 
opatření v souvislosti s doporučením EÚD zlepšit koordinaci mezi příslušnými 
generálními ředitelstvími tak, aby nedocházelo k situacím, kdy tato generální ředitelství 
stanovují limity prostředků vedených na účtech u komerčních bank bez ohledu na 
celkovou rizikovou angažovanost Komise vůči jednotlivým komerčním bankám;

192.vítá úsilí Komise v souvislosti se stávajícím systémem správy předběžně vybraných 
pokut, který byl v roce 2008 přezkoumán, a očekává, že rozhodnutí Komise, které v této 
souvislosti předložilo počátkem roku 2009 GŘ BUDG, zvýší jeho bezpečnost;

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm
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Část VIII

Zvláštní zpráva č. 6/2009 o potravinové pomoci Evropské unie pro nejchudší osoby: 
posouzení cílů, prostředků a použitých metod

193.vítá audit tohoto programu provedený EÚD a rovněž návrh Komise na reformu 
(KOM(2008)0563); odkazuje na své legislativní usnesení přijaté dne 23. března 2009, ve 
kterém podpořil návrh reformy1; zdůrazňuje, že program potravinové pomoci EU 
doplňuje již existující opatření v členských státech;

194.připomíná, že sociální podpora poskytovaná orgány členských států se málokdy 
soustřeďuje na přístup k potravinám a že potravinové programy zaměřující se na sociálně 
vyloučené a okrajové skupiny obyvatel bývají zpravidla spravovány dobročinnými 
organizacemi a realizovány za pomoci dobrovolníků;

195.domnívá se, že jsou zapotřebí lepší kritéria, která by pomoc směřovala k nejpotřebnějším 
zemím a příjemcům;

196.domnívá se, že by členské státy účastnící se programu měly vyvinout účinná opatření pro 
boj proti plýtvání potravinami;

197.připomíná Komisi, že zásada subsidiarity v žádném případě neomezuje povinnosti 
Komise v souladu s článkem 317 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého 
Komise plní rozpočet „na vlastní odpovědnost“ a „v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení“;

198.očekává, že Komise uplatní doporučení EÚD, aby rozpočtovým orgánům umožnila plně 
a objektivně se seznámit s informacemi o výsledcích programu;

Část IX

Zvláštní zpráva č. 7/2009 o řízení fáze vývoje a ověřování programu Galileo

199.vyslovuje politování nad tím, že podle zjištění EÚD bylo řízení programu Galileo během 
fáze vývoje a ověřování neadekvátní; konstatuje, že technický vývoj se ve srovnání 
s původním plánem o pět let zpozdil a že náklady odhadované na vývoj a ověřování se 
téměř zdvojnásobily a vzrostly z 1 100 000 000 EUR na 2 100 000 000 EUR;

200.žádá Komisi, aby se doporučením EÚD v nadcházejícím sdělení o budoucnosti programu 
Galileo se záměrem objasnit politické cíle programu Galileo a převést je na strategické 
a operační cíle za účelem vytvoření solidního plánu činnosti programu Galileo až do jeho 
plného zavedení;

201.je znepokojen zjištěním EÚD, že společný podnik Galileo nesplnil většinu svých cílů a že 
jeho činnost byla vážně ztížena problémy se správou; žádá Komisi, aby v souladu 
s doporučením EÚD zajistila, aby v případě budoucího společného podniku nebránila 
struktura správy jeho činnosti;

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0188.
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202.domnívá se, že evropští daňoví poplatníci by měli být informováni o účasti jakýchkoli 
třetích zemí v programech Galileo a EGNOS; požaduje proto, aby Komise poskytla 
Parlamentu podrobné informace o jakémkoli typu spolupráce mezi EU a třetími zeměmi, 
pokud jde o programy Galileo a EGNOS;

203.vyzývá Komisi a Evropský úřad pro dohled nad globálním navigačním družicovým 
systémem, aby ve svých účetních závěrkách – a EÚD ve svých zprávách – poskytovaly 
orgánu příslušnému k udělení absolutoria jasné a úplné informace týkající se hmotných 
a nehmotných aktiv vytvořených v programech Galileo a EGNOS, které vlastní Evropská 
unie;

204.vyzývá Komisi, aby připravila aktualizované údaje a analýzu nákladů a přínosů projektu 
Galileo a informovala o nich Parlament;

Část X

Zvláštní zpráva č. 8/2009 o „sítích excelence“ a „integrovaných projektech“ politiky 
Společenství v oblasti výzkumu: splnily své cíle?

Počáteční fáze postupu

205.konstatuje, že očekávání byla značně odlišná, neboť méně než 55 % všech projektů 
revidovaných ex post si zachovalo původní „vynikající“ hodnocení; žádá Komisi, aby 
přezkoumala své postupy hodnocení;

206.připomíná skutečnost, že převážná část žádostí nepřekročí práh nezbytný k udělení 
hodnocení „vynikající“ (pouze 15 až 20 %), přičemž náklady spojené se žádostmi 
(dosahující v některých případech až 300 000 EUR) hradí žadatelé; v této souvislosti 
naléhavě žádá Komisi, aby důsledně a účinně uplatňovala uvážlivé postupy, např. 
několikastupňové postupy, a zajistila tak co nejefektivnější využívání přidělených 
finančních prostředků na výzkum místo na „administrativu výzkumu“;

207.považuje za politováníhodné, že v závislosti na případném úspěchu při vyřizování žádosti 
pouze 53 až 86 % všech zúčastněných stran plně pochopilo povahu nástrojů používaných 
v rámci šestého rámcového programu; vyjadřuje politování nad skutečností, že při volbě 
nástroje byly v některých případech zřejmě zohledněny aspekty daňové místo 
materiálních; konstatuje, že velký počet partnerů v rámci sítí excelence a také výrazné 
zaměření Komise na právní integraci představují zvláštní výzvu a že expertní skupina pro 
budoucnost sítí excelence doporučila vytvářet větší partnerství pouze ve výjimečných 
a řádně odůvodněných případech1;

Vytváření sítí excelence

208.s lítostí konstatuje, že i přes požadavky Parlamentu, aby se provádění výzkumných 
programů více zaměřilo na služby a zákazníky, bylo dosaženo pouze malého pokroku při 

                                               
1 Závěrečná zpráva expertní skupiny pro budoucnost sítí excelence (září 2008 – „ER“) , s. 21.
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vytváření „jednoho centrálního kontaktního místa“, které by pokrývalo úplné spektrum 
generálních ředitelství, do jejichž činnosti spadá výzkum, standardizace postupů podávání 
žádostí, požadované dokumentace a konzistentní komunikace; zdůrazňuje skutečnost, že 
veřejnost považuje Komisi za jediný subjekt;

209.v této souvislosti požaduje, aby Komise konečně přijala příslušné kroky a zaujala 
proaktivní přístup k podpoře zákazníků, k vnitřní kontrole kvality zahrnující druhou 
úroveň standardizace a k jednotnějšímu řízení; žádá Komisi, aby poskytla on-line přístup 
ke všem právním textům, které se týkají přidělování zakázek v rámci grantů, a v případě 
potřeby i odkazy na belgické právní předpisy;

210.připomíná, že Parlament i nadále trvá na snížení administrativní zátěže, zejména 
v postupech pro poskytování grantů1; vyslovuje politování nad tím, že průměrný čas na 
uzavření smlouvy činí 13 měsíců, což je o 4 měsíce déle než v případě pátého rámcového 
programu; v souvislosti se sedmým rámcovým programem žádá, aby Komise využívala 
stávající administrativní nástroje (např. osobní identifikační kódy (PIC) a jmenované 
zástupce právnických osob (LEARs));

211.není spokojen s tím, že šestý rámcový program nedosáhl cíle, kterým je vyšší účast 
soukromých účastníků, především malých a středních podniků; sdílí názor EÚD, že 
v účasti jim aktivně bránily některé právní předpisy; celkově je toho mínění, že právní 
předpisy a pravidla (včetně vzorových smluv a pokynů) jsou příliš složité a samy o sobě 
stojí v cestě efektivnímu a účinnému provádění politik v oblasti výzkumu;

212.konstatuje, že hodnocení je namísto posuzování výstupů zaměřeno na kontroly vstupů; 
společně s EÚD uznává, že správné stanovení konkrétních, měřitelných, dosažitelných, 
důležitých a časově vymezených cílů (SMART) při zahájení projektu je klíčovým 
prvkem, který určuje průběh a případný úspěch projektu; zdůrazňuje, že musí být 
navrženy požadavky na vypracování zpráv jako účelného nástroje pro sledování 
a posuzování průběhu v integračním a materiálovém procesu2, které nesmí sloužit jako 
prostředek pro udělování sankcí nebo zasahování do jiných řídících činností vyhrazených 
koordinátorům, pokud jsou v souladu s právními předpisy;

Udržitelnost a další rozvoj

213.vyjadřuje politování nad tím, že ve většině případů nemohlo být dosaženo udržitelné 
integrace přesahující počáteční období financování a že podle hodnocení EÚD se 
počáteční období financování trvající pět let ukázalo jako nereálné; podporuje návrh 
použít vysoce konkurenční a výběrová kritéria na prodloužené financování sítí, u kterých 
je deklarována schopnost stát se soběstačnými (ER, s. 28);

214.se zájmem bere na vědomí návrh expertní skupiny prozkoumat možnost koordinovat 
výzvy mezi projekty ERA-NET a sedmým rámcovým programem, který kombinuje 
finanční prostředky jednotlivých států a Společenství a také všechna opatření ke zvýšení 
transparentnosti a dostupnosti databáze CORDIS s cílem zajistit výměnu výsledků 
výzkumu v rámci evropského výzkumného prostoru (výměna příkladů osvědčených 
postupů);

                                               
1 SEK(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
2 ER, s. 23.
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215.je hluboce znepokojen skutečností, že použití strategie Komise pro audit šestého 
rámcového programu mělo za následek již dva soudní spory zahájené bývalými 
účastníky; zdůrazňuje, že základem jakékoli dlouhodobé spolupráce je spolehlivost, 
a opakuje, že v zájmu právní jistoty žádá Komisi, aby upustila od přepočtu finančních 
výkazů projektů šestého rámcového programu, které již byly Komisí schváleny 
a uzavřeny, na základě nového výkladu kritérií způsobilosti nákladů, jež jsou stanovena 
ve všeobecných podmínkách (příloha II) vzorové smlouvy šestého rámcového programu1; 
naléhavě žádá, aby Komise vynaložila větší úsilí směřující k nalezení řešení, a to zejména 
tak, že zjednoduší postupy zpětného získávání prostředků na základě vhodných 
paušálních postupů a s ohledem na dobrou víru a oprávněná očekávání příjemců 
prostředků, a vyjadřuje přání, aby řešení bylo nalezeno v rámci dialogu;

216.žádá Komisi, aby našla řešení, která zajistí spolehlivost a střednědobou návaznost při 
provádění a plánování rámcových programů, zejména s ohledem na osmý rámcový 
program, a aby především jednotným způsobem uplatňovala pevně stanovené lhůty 
a pevně daná pravidla postupu;

Část XI

Zvláštní zpráva č. 9/2009 o efektivnosti a účelnosti činností Evropského úřadu pro výběr 
personálu týkajících se výběru zaměstnanců

217.vybízí Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), aby ve svém plánu interního rozvoje 
zohlednil doporučení EÚD;

218.zastává názor, že EPSO a všechny instituce EU by měly zlepšit svou komunikaci 
s občany o koncepci nestranné evropské veřejné služby a zlepšit obraz EU jako 
zaměstnavatele;

219.v této souvislosti zdůrazňuje, že cílem úřadu EPSO by rovněž mělo být zlepšení 
komunikace s orgány veřejné správy v členských státech za účelem výměny osvědčených 
postupů v oblasti poskytování informací/reklamy a propagování pracovních příležitostí 
cíleně zaměřených na oslovení skutečných odborníků v daném oboru; domnívá se, že 
podobná komunikace by měla fungovat i s příslušnými mezinárodními organizacemi;

220.je přesvědčen, že v dlouhodobé perspektivě by mohla být prospěšná lepší komunikace 
s vysokými školami, neboť na jedné straně poskytne institucím potřebné zaměstnance 
a na druhé straně umožní absolventům škol rozšířit své možnosti uplatnění;

221.vybízí EPSO, aby i nadále usilovalo o odhalování geografické nerovnováhy mezi 
uchazeči a následně mezi úspěšnými absolventy výběrového řízení a aby této 
nerovnováze předcházelo;

222.lituje, že ani zpráva EÚD, ani úřad EPSO dostatečně neanalyzovaly postup přijímání 
středního a vyššího managementu, a zejména geografickou nerovnováhu v této oblasti; 
navrhuje, aby EÚD ve své příští zvláštní zprávě (nebo ve zprávě o následných 
opatřeních) provedl analýzu tohoto problému;

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí 
rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl III 
– Komise a výkonné agentury (Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 36).
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223.konstatuje, že EPSO by mělo zlepšit správu čekacích listin úspěšných absolventů 
výběrového řízení tím, že jim bude poskytovat informace o aktuálně volných místech 
s cílem usnadnit jejich konečné přijetí; zároveň se domnívá, že je třeba usilovat 
o zkrácení doby, po kterou úspěšní absolventi čekají na přijetí do pracovního poměru; 

224.není přesvědčen, že vysílání úředníků z orgánů EU do úřadu EPSO, kteří by byli členy 
výběrových komisí na plný úvazek, je realistickým a nejúspornějším řešením;

225.žádá EPSO, aby se při vyhlašování výběrových řízení vyhnulo jakýmkoli 
dvojznačnostem, a vybízí je, aby přezkoumalo své postupy ověřování shody s požadavky 
způsobilosti;

226.rovněž vyzývá EPSO, aby zlepšilo své odvolací postupy, například jmenováním různých 
komisí v první a druhé instanci;

227.konstatuje, že u Soudu pro veřejnou službu je vedeno několik soudních řízení proti úřadu 
EPSO (které se zejména týkají jazykové otázky); je toho názoru, že jakmile budou tyto 
případy uzavřeny, mělo by být možné poučit se z nich a EPSO by je mělo zohlednit 
v plánu interního rozvoje;

Část XII

Zvláštní zpráva č. 10/2009 o informačních a propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů

228.s lítostí konstatuje, že používaný systém neumožňuje hodnotit účinnost opatření a že 
navzdory možnému pozitivnímu dopadu politiky je velmi obtížné takový dopad měřit 
vzhledem k tomu, že neexistují konkrétní cíle, přesné strategie a vhodné ukazatele;

229.naléhavě Komisi žádá, aby upřesnila cíle politiky s přihlédnutím k potřebě souladu mezi 
deklarovanými ambicemi a přiděleným rozpočtem, aby nově formulované cíle byly 
konkrétní, měřitelné, dosažitelné, důležité a časově vymezené (SMART) a aby definovala 
a sledovala vhodné ukazatele výkonnosti;

230.vyzývá Komisi, aby nadále zlepšovala postup výběru, a to zejména zachováním 
požadavku uvádět v návrzích informace o očekávaném dopadu opatření a o způsobu, 
jakým bude měřen;

231.vyzývá členské státy, aby přispěly ke zlepšení postupu výběru prověřováním 
relevantnosti návrhů a zvyšováním úrovně výběrovosti, a povzbuzuje členské státy 
k tomu, aby Komisi informovaly o svých vnitrostátních propagačních podporách 
a opatřeních;

232.vyzývá členské státy, aby zlepšily své postupy zadávání veřejných zakázek používané při 
výběru prováděcích orgánů, zejména aby nestanovovaly příliš krátké časové lhůty, aby 
systematicky uplatňovaly formální postupy a aby zajistily, aby navrhující organizace 
splnily podmínky výběru;

Část XVIII

Zvláštní zpráva č. 11/2009 o udržitelnosti projektů LIFE-příroda a jejich řízení prováděném 
Komisí
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233.poznamenává, že dohled nad nástrojem LIFE-příroda a jeho řízení představují složitý 
proces a týkají se různých zúčastněných stran z členských států; vzhledem k výši 
přidělených finančních zdrojů je však nutné zajistit, aby investice byly z hlediska nákladů 
vynaloženy účelně a udržitelným způsobem;

234.vyzývá Komisi, aby přezkoumala svůj model výběru a snažila se poté upřednostňovat 
takové návrhy projektů v oblasti LIFE-příroda, které mohou zaručit kontinuitu výsledků; 
také Komisi navrhuje, aby zvážila oddělení řízení oblastí „příroda“ a „životní prostředí“;

235.naléhavě žádá Komisi, aby úzce spolupracovala s Evropskou agenturou pro životní 
prostředí a s Evropským tematickým střediskem biologické rozmanitosti při stanovování 
vhodných kritérií a ukazatelů pro výběr návrhů, pokud jde o udržitelnost, a rovněž kritérií 
a ukazatelů pro monitorování výstupů projektů;

236.vyzývá Komisi, aby přezkoumala svoji komunikační strategii se zvláštním důrazem na 
šíření příslušných informací a získaných zkušeností a aby příjemci byli povinni 
poskytovat více podrobných odborných informací o použitých metodách, získaných 
zkušenostech a osvědčených postupech;

237.vyzývá členské státy, které samy nesou odpovědnost za udržitelnou ochranu přírody, aby 
úzce spolupracovaly s Komisí i s ostatními členskými státy za účelem výměny 
osvědčených postupů v oblasti řízení projektů LIFE-příroda;

238.vyzývá Komisi, aby zavedla program dalšího sledování pro financování po ukončení 
programu LIFE, aby bylo možné hodnotit účelnost financovaných projektů a zajistit, aby 
financování EU mělo dopad na udržitelný rozvoj i po ukončení projektů;

239.vyzývá Komisi, aby vypracovala vhodná opatření, která by řešila stávající právní otázky 
a problémy při provádění projektů v souvislosti s dlouhodobými následnými opatřeními 
po ukončení projektů;

Část XIV

Zvláštní zpráva č. 12/2009 o účelnosti projektů Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí pro západní Balkán

240.s uspokojením konstatuje, že na rozdíl od předchozích předvstupních programů se 
Komise snažila provést důležité strukturální reformy v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí již v ranější fázi procesu rozšiřování, a toto stanovení priorit hodnotí velmi kladně; 
trvá v této souvislosti na tom, že Komise musí pokračovat v soustřeďování své pomoci 
v oblasti západního Balkánu do sektoru spravedlnosti a vnitřních věcí a vytrvat v tomto 
úsilí;

241.připomíná, že Komise zajišťuje řízení projektů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 
v obtížném politickém a institucionálním prostředí; dále bere na vědomí závěry EÚD, 
z nichž vyplývá, že investiční projekty byly úspěšnější než projekty budování institucí, 
a očekává od Komise snahu významně posílit vazby mezi projekty, které se zaměřují na 
zvýšení institucionálních kapacit, a investičními projekty v příslušném regionu;

242.souhlasí s EÚD, podle kterého zapojení do místních činností a projektů představuje 
rozhodující faktor v procesu úspěšného posílení právního státu, a dále se domnívá, 
že nedostatek závazků a vlastnické odpovědnosti na místní úrovni oslabuje udržitelnost 
projektů; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby poskytnutá pomoc byla doprovázena 
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pevným odhodláním příjemců aktivně podporovat institucionální reformy a aby se 
zvýšilo zapojení příjemců do projektů;

243.podobně jako EÚD se domnívá, že pomoc EU na západním Balkáně je obecně efektivní, 
ale stále zde existuje reálné riziko v oblasti udržitelnosti projektů; s uspokojením 
konstatuje, že udržitelnost a vlastnická odpovědnost v projektech prováděných v rámci 
programu nástroje předvstupní pomoci by se měly zlepšit vzhledem k podmínkám pro 
projekty a spolufinancování ze strany příjemců; domnívá se, že díky plánům údržby by se 
zvýšila životnost projektů, a žádá Komisi, aby zvážila jejich zařazení mezi požadavky pro 
získání finanční podpory EU;

244.očekává od Komise, že pečlivě zajistí, aby intervence týkající se infrastruktury v oblasti 
integrované správy hranic byly navrhovány a prováděny s cílem posílit regionální 
spolupráci;

245.vyzývá Komisi, aby vynaložila maximální úsilí k zajištění lepší spolupráce různých dárců 
přímo na místě a k zajištění účinnější koordinace jejich činností;

246.domnívá se, že EU jako největší dárce v daném regionu by měla být více zviditelněna, 
a to tak, aby to odpovídalo jejímu podílu na poskytované pomoci; očekává, že Komise 
v této věci předloží návrh;

Část XV

Zvláštní zpráva č. 13/2009 o přenesení úkolů plnění na jiné agentury: úspěšná volba?

247.zdůrazňuje, že v souladu se zásadami pro přenesení úkolů spočívá odpovědnost za 
politiku a dohled nad činností i nadále na Komisi;

248.lituje však, že podle zjištění auditu není dohled Komise nad činnostmi agentur příliš 
účinný, a upozorňuje na potřebu vytvoření nových ukazatelů, které umožní zlepšit měření 
výkonu agentur dozorčími generálními ředitelstvími;

249.domnívá se, že výkonné agentury by se neměly zřizovat jen z důvodů omezení 
souvisejících s pracovníky, ale hlavně za účelem zlepšení práce v programech, ve kterých 
by jasné oddělení politiky a úkolů plnění umožnilo Komisi, aby soustředila své úsilí na 
strategické otázky;

250.podporuje záměr Komise nezřizovat do roku 2013 další výkonné agentury, pokud Komisi 
nebudou svěřeny nové pravomoci, a raději využít možnosti rozšířit mandát stávajících 
agentur;

251.je znepokojen tím, že podle zprávy EÚD probíhá nábor pracovníků ve výkonných 
agenturách tak, že na dočasná pracovní místa jsou přijímáni zaměstnanci v nižších 
platových třídách a že od smluvních zaměstnanců je vyžadována delší odborná praxe než 
v případě smluvních zaměstnanců s podobnými pracovními povinnostmi Komise; má 
pocit, že tato skutečnost snižuje přitažlivost těchto pracovních míst, a to přesto, že 
zaměstnancům výkonných agentur jsou poskytovány smlouvy s možností prodloužení na 
rozdíl od smluvních zaměstnanců Komise, s nimiž jsou uzavírány smlouvy na nejvýše 
tříleté období, a varuje, že v důsledku toho by mohla být ovlivněna kvalita činnosti dané 
agentury;
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252.domnívá se, že posuzování této otázky by v budoucnosti mohlo zahrnovat zhodnocení 
možných negativních dopadů krátkodobějších smluv a vyšší fluktuace pracovníků na 
činnost agentur;

253.domnívá se, že jedním z hlavních možných přínosů výkonné agentury je obsazování míst 
specializovanými zaměstnanci, a žádá Komisi, aby přezkoumala náborová kritéria 
a podmínky pro pracovníky agentur;

254.žádá Komisi, aby předložila podrobnou srovnávací analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly 
v platech vzhledem k odlišným požadavkům na vzdělání a profesní dovednosti, a to 
u pracovníků Komise i výkonných agentur;

255.vyzývá Komisi, aby se řídila doporučeními EÚD a:

a) shromažďovala a využívala spolehlivé údaje o pracovním vytížení a produktivitě 
související s přenesením úkolů, které jí umožní posoudit dopad před externalizací 
a po ní;

b) provedla srovnávací hodnocení a určila faktory a rozhodnutí, na kterých závisel 
úspěch v řízení výkonných agentur s nejlepšími výsledky, a získané poznatky 
uplatnila na všechny programy, které budou i nadále spravovány útvary Komise;

c) zlepšila dohled nad agenturami stanovením výsledkových ukazatelů a konkrétních 
cílů pomocí omezeného množství relevantních ukazatelů výkonnosti, které by měly 
být základem pro cíle v dalších letech;

Část XVI

Zvláštní zpráva č. 14/2009 nazvaná „Dosáhly nástroje pro řízení trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky svých hlavních cílů?“

256.poukazuje na skutečnost, že EÚD v roce 2001 ve zvláštní zprávě doporučil zrušení 
mléčných kvót, a že Rada, Komise a Parlament se tímto doporučením řídily; žádá EÚD, 
aby nevytvářel nejasnosti ohledně vývoje společné zemědělské politiky (SZP), a žádá 
Komisi, aby pokračovala v provádění politických rozhodnutí, a předcházela tak 
zbytečným nejasnostem vznikajícím v odvětví mléka;

257.konstatuje, že EÚD je znepokojen zejména důsledky pro horské a znevýhodněné oblasti; 
zdůrazňuje, že tuto obavu sdílí i Parlament, avšak připomíná EÚD, že mléčné kvóty 
a podpora zemědělství by neměly sloužit jako nástroj k uspokojování zájmů těchto 
oblastí; zastává názor, že tyto problémy jsou a měly by být řešeny v rámci politiky EU 
týkající se zemědělských oblastí a dotací;

258.nesouhlasí s tím, že trh s mlékem v EU by se měl v první řadě soustředit na vnitřní trh 
a neměl by usilovat o konkurenceschopnost na světovém trhu; zdůrazňuje, že celosvětová 
hospodářská soutěž je realitou, s níž se EU musí vyrovnat, a je toho názoru, že bude-li 
světový trh dále liberalizován, měli by být producenti mléka v EU schopni držet s tímto 
vývojem krok; dále se domnívá, že z dlouhodobého hlediska bude konkurenceschopnost 
ve vztahu ke světovému trhu prostředkem umožňujícím zvýšit prosperitu zemědělců, 
a zdůrazňuje, že nebudeme-li se snažit o to, abychom se stali součástí světového trhu, 
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povede to k těžko obhajitelnému používání společných finančních prostředků 
a v dlouhodobém horizontu to způsobí pokles příjmů evropských producentů 
a zpracovatelů mléka;

259.souhlasí s EÚD, že je třeba dalšího dohledu nad rozvojem trhu s mlékem, a doporučuje 
proto Komisi pokračovat ve zdárné práci, kterou již odvedla;

260.dále připomíná, že různé cíle SZP jsou ve vzájemném rozporu, a více než kdy jindy 
považuje za nutné, aby byla o účelu SZP vedena podrobná a vyčerpávající diskuse.


