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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu 
rozpočtu EU
(2021/2071(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 
16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie1 (dále jen 
„nařízení“),

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2020 o víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027, interinstitucionální dohodě, nástroji Evropské unie na podporu 
oživení a nařízení o právním státě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2021 o uplatňování nařízení (EU, Euratom) 
2020/2092, mechanismu podmíněnosti dodržováním zásad právního státu3,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na společné schůze Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-
0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že nařízení vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021 a je od té doby 
závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech;

B. vzhledem k tomu, že Komise prohlásila, že pro uplatňování tohoto nařízení vypracuje 
pokyny;

1. bere na vědomí záměr Komise vypracovat pokyny pro uplatňování nařízení; znovu 
opakuje svůj názor, že znění nařízení je jasné a nevyžaduje žádný dodatečný výklad k 
tomu, aby mohlo být uplatňováno;

2. zdůrazňuje, že pokyny nejsou právně závazné; konstatuje, že Komise se odchyluje od 
své obvyklé praxe, podle níž vypracovává pokyny pro uplatňování právního aktu pouze 
v případech, kdy skutečné provádění daného aktu po určitou dobu ukazuje na potřebnost 
pokynů;

3. připomíná, že pokyny nemohou měnit, rozšiřovat ani zúžit znění nařízení; zdůrazňuje, 

1 Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 1.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0360.
3 Přijaté texty, P9_TA(2021)0103.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
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že má-li být dosažena jakákoli jejich přidaná hodnota, musí být v pokynech objasněno, 
jak budou legislativní ustanovení nařízení uplatňována v praxi, a proto v nich musí být 
nastíněn postup, definice a metodika, které bude Komise používat;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se vyvarovala dalších prodlev při uplatňování nařízení a 
aby urychleně a důkladně prošetřila veškerá možná porušení zásad právního státu v 
členských státech, která dostatečně přímo ovlivňují nebo vážně ohrožují řádné finanční 
řízení rozpočtu EU nebo ochranu finančních zájmů EU; opakuje, že situace v některých 
členských státech si již vyžaduje okamžité vyšetřování podle nařízení;

5. žádá Komisi, aby Parlamentu jednou za čtvrt nebo půl roku podávala zprávy o nových a 
probíhajících případech, které jsou předmětem vyšetřování, a začala co nejdříve s 
prvními případy;

Porušování zásad právního státu

6. zdůrazňuje, že se nařízení vztahuje jak na jednotlivá porušení zásad právního státu, tak 
na případy „systémového porušování, které jsou rozsáhlé nebo jsou důsledkem 
opakujících se praktik či opomenutí ze strany veřejných orgánů nebo obecných opatření 
přijatých těmito orgány;

7. upozorňuje zejména na orientační seznam porušení zásad právního státu uvedený v 
článku 3 nařízení; vyzývá Komisi, aby prošetřila možné případy porušení v členských 
státech uvedené na tomto seznamu, a přitom poukazuje na to, že i jiné praktiky nebo 
opomenutí ze strany veřejných orgánů mohou být relevantní;

8. připomíná, že zjišťování případů porušení zásad právního státu vyžaduje objektivní, 
nestranné, spravedlivé a důkladné kvalitativní posouzení ze strany Komise, které 
zohlední příslušné informace z dostupných zdrojů a od uznávaných institucí;

9. připomíná, že opatření podle tohoto nařízení jsou přijímána v případech, kdy porušení 
zásad právního státu v členském státě dostatečně přímo ovlivňuje nebo vážně ohrožuje 
řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo ochranu finančních zájmů Unie; zdůrazňuje, že 
to ze strany Komise vyžaduje komplexní a proaktivní přístup založený na posouzení 
rizik s cílem chránit výdaje Unie ještě před provedením skutečných plateb;

Ochrana rozpočtu Unie

10. zdůrazňuje jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a efektivním plněním 
rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení: hospodárností, 
efektivností a účinností;

11. připomíná, že opatření podle tohoto nařízení jsou nezbytná zejména v případech, kdy by 
jiné postupy stanovené v odvětvových nebo finančních právních předpisech 
neumožňovaly rozpočet Unie účinněji chránit; zdůrazňuje, že to neznamená, že je třeba 
nařízení považovat za „poslední možnost“, ale spíše to, že Komise může na ochranu 
finančních zájmů Unie použít širokou škálu postupů, které budou vybírány případ od 
případu v závislosti na jejich účinnosti a efektivnosti;
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12. poukazuje na to, že se nařízení vztahuje na všechny fondy Unie a na „systémové“ 
porušování zásad právního státu, jakož i na případy vážného rizika pro řádné finanční 
řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie, jež může být obtížné řešit 
jinými unijními postupy, které se vztahují pouze na konkrétní výdajové programy a 
týkají se dopadů na rozpočet, které se již odehrály;

13. zdůrazňuje, že „systematické“ porušování zásad právního státu, například porušování, 
jež má vliv na fungování soudního systému, nezávislost soudců nebo neutralitu 
veřejných orgánů, má obecně jasný nepřímý dopad na řádné řízení finančních 
prostředků Unie, jejich vynakládání prostředků a kontrolu;

Přijetí opatření

14. připomíná, že článek 6 nařízení stanoví všechny kroky a přesný harmonogram pro 
přijetí opatření podle tohoto nařízení; zdůrazňuje, že postup přijímání a rušení opatření 
je v souladu se zásadami objektivity, nediskriminace a rovného zacházení s členskými 
státy a má být prováděn na základě nestranného přístupu založeného na faktech;

15. připomíná, že Rada je podle nařízení na základě jakéhokoli návrhu Komise na přijetí 
vhodných opatření povinna jednat ve lhůtě jednoho měsíce, která může být za 
výjimečných okolností nejvýše o další dva měsíce prodloužena;

16. připomíná, že opatření přijatá podle tohoto nařízení by měla být přiměřená s ohledem na 
skutečný nebo potenciální dopad na řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo na 
finanční zájmy Unie se zohledněním povahy, doby trvání, závažnosti a rozsahu 
porušování zásad právního státu; domnívá se, že obecně bude závažnost tohoto dopadu 
odrážet závažnost příslušného porušení zásad právního státu;

Příjemci a koneční příjemci

17. připomíná, že není-li v rozhodnutí o přijetí opatření uvedeno jinak, nemá uložení 
vhodných opatření podle tohoto nařízení vliv na povinnosti členských států vůči 
konečným příjemcům nebo příjemcům včetně povinnosti provádět platby;

18. vyzývá Komisi, aby provedla čl. 5 odst. 4 nařízení a urychleně zřídila internetovou 
stránku nebo internetový portál s informacemi a pokyny pro konečné příjemce a 
příjemce i s odpovídajícími nástroji, které jim umožní informovat Komisi o jakémkoli 
porušení zákonné povinnosti pokračovat po přijetí opatření podle tohoto nařízení v 
provádění plateb, jako je například jednoduchý a strukturovaný formulář pro podání 
stížnosti;

19. zdůrazňuje, že v rámci sdíleného řízení nelze mít za to, že opatření podle tohoto nařízení 
ovlivňují dostupnost finančních prostředků pro platby příjemcům; připomíná rovněž, že 
členské státy, jichž se opatření budou týkat, musí Komisi pravidelně podávat zprávy o 
plnění svých povinností vůči konečným příjemcům nebo příjemcům;

20. vyzývá Komisi, aby provedla analýzu všech informací, které má k dispozici, a učinila 
vše, co bude v jejích silách, aby zajistila, že veškeré částky splatné vládními subjekty 
nebo členskými státy budou konečným příjemcům nebo příjemcům skutečně vyplaceny, 
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což může znamenat zpětné získání vyplacených plateb nebo provedení finančních oprav 
snížením podpory Unie na programy v souladu s platnými odvětvovými a finančními 
pravidly;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


