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Věc: Stanovisko k návrhu Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
řádném finančním řízení (COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Vážený pane předsedo,

Rozpočtový výbor byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu výboru předložil 
stanovisko. 

Ve dnech 27. srpna a 10. listopadu 2020 vyjednávací tým Rozpočtového výboru pro VFR a 
vlastní zdroje vyjednal se zástupci Rady a Komise novou interinstitucionální dohodu 
v rozpočtové oblasti, která je součástí balíčku předpisů k VFR 2021–2027, vlastním zdrojům 
a nástroji na podporu oživení (Next Generation EU). Při jednáních vycházel z návrhů Komise 
a ze stanovisek Parlamentu a Rady. Tuto interinstitucionální dohodu Vám nyní předkládáme 
ke schválení Parlamentem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o urgentní záležitost, koordinátoři výboru BUDG v pondělí 
16. listopadu rozhodli písemným postupem, že toto stanovisko předloží ve formě dopisu. 

Rozpočtový výbor o této záležitosti hlasoval dne 19. listopadu 2020. Hlasováním1 rozhodl 
vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby schválil uzavření dotčené 

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Janusz Lewandowski (místopředseda), Olivier Chastel (místopředseda), 
Niclas Herbst (místopředseda), Margarida Marques (místopředsedkyně/spoluzpravodajka), Jan Olbrycht 
(spoluzpravodaj), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David Cormand, 
Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta 
Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz 
Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor 
Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig.
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interinstitucionální dohody a aby do svého návrhu usnesení začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Johan Van Overtveldt

KOPIE:
členové vyjednávacího týmu pro VFR a vlastní zdroje
Jan OLBRYCHT, spoluzpravodaj pro VFR
Margarida MARQUES, spoluzpravodajka pro VFR
José Manuel FERNANDES, spoluzpravodaj pro vlastní zdroje
Valérie HAYER, spoluzpravodajka pro vlastní zdroje
Rasmus ANDRESEN, člen 
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2020 dosáhli zástupci Evropského parlamentu, 
Rady a Komise celkové politické dohody o víceletém finančním rámci (VFR) na období 
2021–2027, vlastních zdrojích a nástroji na podporu oživení; vzhledem k tomu, že 
součástí této politické dohody je obnovená interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o 
nových vlastních zdrojích, včetně plánu na zavedení nových vlastních zdrojů (dále jen 
„interinstitucionální dohoda“);

B. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda poprvé obsahuje ustanovení o vlastních 
zdrojích, konkrétně novou přílohu s plánem  zavádění nových vlastních zdrojů během 
VFR 2021–2027, které postačují k pokrytí úroků a nákladů na splácení nástroje na 
podporu oživení (Next Generation EU), přičemž příjmy z těchto zdrojů, které přesáhnou 
prostředky potřebné pro splácení, budou nadále financovat rozpočet Unie jakožto 
obecné příjmy v souladu se zásadou univerzálnosti;

C. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda obsahuje novou část o spolupráci 
v souvislosti s nástrojem na podporu oživení, která má zajistit zapojení rozpočtového 
orgánu do správy vnějších účelově vázaných příjmů v rámci tohoto nástroje; vzhledem 
k tomu, že tato část odkazuje na společné prohlášení o rozpočtové kontrole nových 
návrhů založených na článku 122 SFEU s možnými značnými důsledky pro rozpočet 
Unie;

D. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda zavádí výrazná zlepšení v podobě a 
uplatňování metodik ke sledování toho, jak je plněn cíl vynakládat 30 % výdajů na 
oblast klimatu, a inovace pro vypracování nového cíle VFR pro výdaje na biologickou 
rozmanitost, které mají od roku 2024 činit 7,5 % a od roku 2026 a 2027 dosahovat 
10 %, a pro měření výdajů na genderovovou problematiku, včetně prosazování toho, 
aby bylo genderové hledisko zohledňováno;  

E. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda obsahuje novou část o kvalitě a 
porovnatelnosti údajů o příjemcích, jež má za cíl zavést standardní opatření pro 
shromažďování, srovnávání a vytváření souhrnných informací a číselných údajů 
o konečných příjemcích finančních prostředků Unie;   

F. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda se má uplatňovat horizontálně, což 
spolutvůrcům právních předpisů nebrání v tom, aby v rámci působnosti konkrétního 
nařízení schvalovali další opatření ke zlepšení kvality a porovnatelnosti údajů, zejména 
pro programy v přímém řízení, aby se dále zlepšilo zapojení rozpočtového orgánu do 
správy vnějších účelově vázaných příjmů;

G. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda poprvé obsahuje ustanovení 
o spolupráci a dialogu během jednání o VFR, jež mají uvést do praxe požadavky 
Smlouvy, aby byla přijata všechna nezbytná opatření ke snazšímu přijetí VFR a 
podpořeny konzultace a sbližování postojů v rozpočtových otázkách;

H. vzhledem k tomu, že nová interinstitucionální dohoda v neposlední řadě zaručuje 
stávající ustanovení o uvolňování prostředků ze zvláštních nástrojů a další cílené 



PE660.326v02-00 4/4 AL\1218699CS.docx

CS

úpravy, pokud jde o transparentnost plánování a prognóz;

1. schvaluje uzavření dohody;


