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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl 
III  2019/2213(BUD) 

Vážený pane Van Overtveldte,

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, 
aby při přípravě obecných pokynů Evropského parlamentu pro přípravu rozpočtu na rok 2021 
vzal v úvahu následující připomínky.

Zbývající závazky (RAL)

1. výbor CONT je znepokojen tím, že

– zbývající závazky (RAL) v roce 2018 nadále rostly a na konci roku dosáhly 281,2 
miliardy EUR (v porovnání s 267,3 miliardami EUR v roce 2017) a že v průběhu 
posledních sedmi let od roku 2011, což je odpovídající rok předchozího VFR, se zvýšily 
o 36 % (tj. o 73,7 miliardy EUR);

– podle dlouhodobé předpovědi Komise dosáhnou zbývající závazky do roku 2023 částky 
313,8 miliardy EUR;

2. výbor CONT vyzývá Komisi, aby dále zlepšila své finanční prognózy a aby zemím 
pomáhala nalézt způsobilé projekty s jasnou evropskou přidanou hodnotou;

3. výbor CONT upozorňuje na mnohem vyšší riziko toho, že se nebude dostávat prostředků 
na platby, protože prostředky z fondů ESI jsou čerpány s ještě většími prodlevami než 
v předchozím VFR; výbor CONT v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že v devíti 
ze 13 členských států, které k Unii přistoupily od roku 2004, představují zbývající 
závazky více než 15 % ročních výdajů jejich vládních institucí;  domnívá se, že 
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nedostatek prostředků na platby by mohl představovat vážný finanční a politický problém 
jak v dotčených zemích, tak i v celé Unii;

4. výbor CONT vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která zabrání nepřiměřenému tlaku na 
výši prostředků na platby v prvních letech programového období VFR 2021–2027; výbor 
CONT vyzývá rozpočtový orgán, aby:

 v příštím VFR zajistil patřičnou rovnováhu mezi prostředky na závazky a 
prostředky na platby tím, že zvýší prostředky na platby, změní pravidla pro 
přijímání závazků nebo sníží prostředky na závazky;

 současně aby zohlednil skutečnost, že v letech 2021 a 2022 může být podáno 
mnoho žádostí o platby a že nevyužité prostředky na platby nelze přenést do 
příštího VFR;

 posílil správní kapacitu v členských státech, což umožní včasné plnění programů; 
v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že Komise musí členským státům poskytnout 
větší technickou pomoc, aby se zajistilo plnění programů ve stanovených lhůtách 
a v souladu s právními požadavky;

 zrušil pravidlo n+3, jak požaduje ve své zprávě o udělení absolutoria Evropské 
komisi za rok 2018; zdůrazňuje, že je třeba omezit automatické rušení závazků na 
programové období 2021–2027 na n+2, aby byly členské státy motivovány 
k rychlému provedení programů;

 pracoval na zjednodušení žádostí o financování, řízení a podávání zpráv v rámci 
programů; zdůrazňuje, že nadměrná regulace a komplikované postupy na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni brání plnění politických cílů a zvyšují 
riziko tzv. gold-platingu; upozorňuje na to, že taková dodatečná administrativní 
zátěž se zbytečně stává zdrojem chyb;

 řádně zahájil nový víceletý finanční rámec (VFR) a v roce 2021 zajistil provádění 
probíhajících a nových programů; výbor CONT vyzývá Komisi, aby v kontextu 
stávajících neshod mezi členskými státy a s Parlamentem o působnost nového 
VFR předložila pohotovostní plán, který pokryje rozpočet na rok 2021 a prodlouží 
platnost programů realizovaných v současném VFR, aby se zajistila spolehlivost 
plánování a řádný rozpočet EU;

Včasné čerpání

5. výbor CONT je znepokojen tím, že čerpání strukturálních fondů se opožďuje a že situace 
je ještě horší než ve srovnatelném časovém úseku předchozího programového období; 
nyní se míra čerpání pohybuje pod 40 %, zatímco ve srovnatelném 
okamžiku programového období 2007–2013 se nacházela pod 60 %;
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6. výbor CONT vyzývá Komisi, aby předložila zprávu o celkovém objemu plateb ve 
stávajícím VFR, s nimiž se v důsledku pravidla n+3 předběžně počítá až do roku 
2022/2023 (jedná se o programy starého VFR, které budou pokračovat do poloviny 
nového VFR);

7. výbor CONT žádá Komisi a dotčené členské státy, aby v první polovině roku 2020 
vypracovaly akční plán pro rychlejší provádění ESI fondů ve stávajícím programovém 
období, který bude obsahovat jasné pobídky k účinnému čerpání dostupných prostředků;

Střety zájmů

8. výbor CONT upozorňuje na článek 61 finančního nařízení, který vstoupil v platnost dne 
2. srpna 2018; nový článek rozšířil definici střetu zájmů; výbor CONT vyzývá Komisi, 
aby jako strážkyně Smluv bojovala proti všem formám střetu zájmů a pravidelně 
vyhodnocovala preventivní opatření přijímaná členskými státy, aby se těmto situacím 
zabránilo; 

9. výbor CONT vyzývá Komisi, aby navrhla společné pokyny pro předcházení střetům 
zájmů vysoce postavených politiků; dále naléhavě vyzývá spolunormotvůrce, aby přijal 
společné etické normy pro všechny otázky spojené se střetem zájmů, a žádá Komisi, aby 
podporovala šíření osvědčených postupů mezi členskými státy; výbor CONT zdůrazňuje, 
že vzhledem ke stávajícím problémům v některých členských státech, kdy při rozdělování 
prostředků Unie ve sdíleném řízení dochází ke střetu zájmů, je nepřijatelné, aby někteří 
členové Evropské rady nebo určití členové a úředníci národních vlád rozhodovali 
o rozdělování a správě dotací z EU, z nichž mohou profitovat oni sami, případně jejich 
rodinní příslušníci nebo členové oligarchických struktur;

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

10. výbor CONT zdůrazňuje, že vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce představuje 
průlomový krok pro ochranu finančních zájmů Unie; 

11. výbor CONT kritizuje podfinancování a nedostatečný počet zaměstnanců EPPO, jak ho 
pro fázi jeho budování plánuje Komise; výbor CONT zdůrazňuje, že EPPO může být 
nucen ročně zpracovávat až 3 000 případů, a že tudíž potřebuje minimálně dalších 76 
pracovních míst a 8 milionů EUR, pokud má do konce roku 2020 zahájit plný provoz; 
výbor CONT důrazně Komisi vyzývá, aby předložila návrh opravného rozpočtu; výbor 
CONT zdůrazňuje, že rozpočet nebo počet pracovních míst EPPO nesmí být zvýšeny na 
úkor rozpočtů nebo plánů pracovních míst úřadu OLAF nebo agentury Eurojust; zejména 
nesouhlasí se zrušením 45 pozic v plánu pracovních míst úřadu OLAF; zdůrazňuje, že 
OLAF je již nyní podfinancován a má nedostatek zaměstnanců a že pokud by mu byly 
odebrány další zdroje ve prospěch EPPO, mohlo by se zvýšit riziko, že nebudou odhaleny 
další případy zneužívání prostředků EU; zdůrazňuje, že by to mohlo vést ke snížení 
tradičních vlastních zdrojů EU a zvýšení přeshraničních podvodů s cly a DPH, což by se 
negativně odrazilo na příjmech EU; 

12. poukazuje na to, že se Eurojust kvůli neadekvátním zdrojům již potýkal v rámci 
mezinárodní spolupráce s problémy, zejména při potírání přeshraniční trestné činnosti; 
domnívá se, že je nepřijatelné, aby byl EPPO posílen na úkor Eurojustu; vyzývá Komisi, 
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aby pro oba subjekty zajistila náležité financování; zdůrazňuje, že EPPO, OLAF, Europol 
i Eurojust mají zásadní úlohu v boji proti přeshraničním podvodům s DPH a cly a že 
pomáhají předcházet zneužívání prostředků EU;

13. výbor CONT s politováním konstatuje, že v oblastech s menším výskytem chyb jsou 
v současnosti zavedeny silné a rozsáhlé kontrolní mechanismy, zatímco na přeshraniční 
případy je přiděleno výrazně méně finančních prostředků a lidských zdrojů; poukazuje na 
výrazně negativní důsledky pro výběr příjmů ke škodě EU a potažmo i členských států;

14. výbor CONT shledává, že podle článku 3 nařízení o EPPO je tento úřad zřízen jako 
instituce Evropské unie, zatímco v rozpočtu na rok 2020 je uváděn jako agentura v okruhu 
„Komise“; výbor CONT je znepokojen tím, že toto uspořádání dostatečně nezaručuje 
požadovanou nezávislost EPPO, a vyzývá Komisi, aby jeho rozpočet předložila jako 
rozpočet nezávislého subjektu v budoucím okruhu 7 (Správa) společně s dalšími orgány 
a institucemi, a nikoli v budoucím okruhu 2 (Komise) společně s agenturami činnými 
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; 

S pozdravem

Monika Hohlmeier
předsedkyně výboru CONT a zpravodajka pro udělení absolutoria Komisi


