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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá stanovisko Účetního dvora („Účetní dvůr“) k účetní závěrce Unie za rok 2018; 
upozorňuje na to, že odhadovaná celková míra chyb u výdajů z rozpočtu Unie činila 
2,6 %, tj. je v rozsahu odhadů míry chyb za poslední dva roky a pouze mírně nad 
historicky nejnižší hodnotou 2,4 % v roce 2017; připomíná, že cílová hranice 
významnosti je 2 %, a vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí, aby se podařilo dosáhnout 
celkové míry chyb pod touto hranicí; 

2. lituje toho, že Účetní dvůr neodpověděl na opakovaný požadavek Parlamentu, aby 
provedl výpočet odhadované míry chyb u výdajů specificky z okruhu III (Bezpečnost 
a občanství); bere na vědomí vysvětlení Účetního dvora, proč tak neučinil, zejména 
skutečnost, že okruh III činil v rozpočtu na rok 2018 pouhá 2 % plateb; bere na 
vědomí sebehodnocení GŘ HOME, které odhaduje míru chyb pod hranicí 
významnosti 2 %; vyjadřuje politování nad tím, že omezený vzorek 18 operací, které 
byly předmětem auditu v roce 2018, nepostačoval k tomu, aby Účetní dvůr tento 
pozitivní výsledek potvrdil; požaduje větší vzorek operací, které jsou předmětem 
auditu, aby měl rozpočtový orgán k dispozici informace nezbytné k řádnému 
posouzení výsledků dosažených v této důležité oblasti politiky;

3. vítá zvláštní zprávy Účetního dvora o Nouzovém svěřenském fondu Evropské unie 
pro Afriku1 („svěřenský fond EU pro Afriku“) a o nástroji pro uprchlíky v Turecku2 
(„nástroj pro Turecko“); bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že svěřenský fond 
EU pro Afriku, který podporuje činnosti ve 26 afrických zemích, je pružný nástroj, 
u kterého jsou ve srovnání s tradičními nástroji projekty zahajovány rychleji, postrádá 
však užší zaměření, aby byl s to efektivně směřovat své kroky k řešení bezpříkladných 
problémů, kterým čelí; domnívá se, že by Komise měla přezkoumat koncepci tohoto 
fondu, zejména zpřesnit jeho zaměření a zrychlit jeho provádění ve snaze učinit jej 
účinnějším; bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že první tranše ve výši 3 miliard 
EUR (z celkových 6 miliard EU) mobilizovaná v rámci nástroje pro Turecko byla 
pohotovou reakcí na uprchlickou krizi, ale pouze polovina projektů dosáhla 
předpokládaných efektů; je přesvědčen, že projekty peněžní podpory by se měly 
provádět efektivněji; naléhavě vyzývá Komisi, aby konala a uskutečnila doporučení 
Účetního dvora, včetně více investic do infrastruktury na místní úrovni 
a socioekonomické podpory k pokrytí potřeb uprchlíků a vypracování strategie 
přechodu od humanitární k rozvojové pomoci;

4. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora o podpoře Unie členským státům v jejich boji 
proti radikalizaci3, financovanou mj. z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a 
z programu Spravedlnost; sdílí názor Účetního dvora, že by Komise měla zlepšit 

1 Zvláštní zpráva 32/2018 „Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku: je pružný, ale není dostatečně zacílený“.
2 Zvláštní zpráva 27/2018 „Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba zlepšit, aby 
se lépe zhodnotily prostředky“.
3 Zvláštní zpráva 13/2018 „Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila potřeby členských 
států, avšak v koordinaci a hodnocení se vyskytovaly určité nedostatky“.   
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rámec pro celkovou koordinaci opatření k řešení problému radikalizace, zvýšit 
praktickou podporu pro odborníky a tvůrce politik v členských státech a zlepšit rámec 
pro posuzování výsledků; 

5. vítá skutečnost, že Účetní dvůr neshledal závažné nedostatky u postupů, jimiž Komise 
schvaluje účetní závěrku Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) 
a fondu ISF, a že souhlasí s rozhodnutími Komise schválit účetní závěrky; vyjadřuje 
však politování nad tím, že tři z 18 transakcí kontrolovaných Účetním dvorem 
obsahovaly chyby, přičemž jedna transakce ve sdíleném řízení v rámci fondu AMIF 
vykazovala míru chyb 9,4 %; naléhavě vyzývá Komisi, aby se zabývala systémovými 
nedostatky, které zjistil Účetní dvůr, například tím, že při provádění administrativních 
kontrol žádostí o platbu ex ante Komise neprováděla kontroly ex post u podkladové 
dokumentace; žádá členské státy, aby zlepšily kontroly legality a správnosti 
u zadávacích řízení organizovaných příjemci prostředků.


