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Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením 

absolutoria Komisi za rok 2010  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 (2011/2225(DEC))  

Evropský parlament, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20101, 

– s ohledem na roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2010 

(COM(2011)0473 – C7-0256/2011)2, 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010, 

spolu s odpověďmi orgánů3, a na zvláštní zprávy Účetního dvora, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a legalitě4 a správnosti uskutečněných 

operací na rozpočtový rok 2010 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 10. května 2012 k udělení absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise5 a na své 

usnesení obsahující připomínky, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, 

– s ohledem na zvláštní zprávy Účetního dvora vypracované v souladu s druhým 

pododstavcem čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 o absolutoriu, které má být uděleno 

Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2010 

(06081/1/2012 – C7-0053/2012), 

– s ohledem na čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, články 317, 318 a 319 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a článek 106a 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 společenství6, a zejména 

na články 55, 145, 146 a 147 tohoto nařízení, 

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

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0102/2012), 

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii Komise plní rozpočet 
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a řídí programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak činí ve 

spoluprací s členskými státy na vlastní odpovědnost v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení, 

B. vzhledem k tomu, že zvláštní zprávy Účetního dvora obsahují informace o otázkách 

souvisejících s čerpáním finančních prostředků a jsou tudíž pro Parlament užitečné při 

plnění jeho úlohy orgánu pověřeného k udělení absolutoria, 

C. vzhledem k tomu, že jeho závěry ke zvláštním zprávám Účetního dvora tvoří nedílnou 

součást výše uvedeného rozhodnutí Parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení 

absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2010, oddíl 

III – Komise, 

Část I – Zvláštní zpráva č. 7/2010 Účetního dvora nazvaná „Audit postupu schvalování 

účetní závěrky“ 

1. vítá zvláštní zprávu č. 7/2010 o postupu schválení účetní závěrky v oblasti zemědělské 

politiky, jelikož zpráva má zásadní význam pro kvalitu informací, které Komise 

v průběhu postupu udílení absolutoria předkládá Parlamentu;  

2. hlavní závěr zvláštní zprávy č. 7/2010 považuje za vyjádření k dodatečným opravám 

účetní závěrky, které vyplynou z rozhodnutí o souladu s předpisy, přestože Parlament 

mezitím již udělí absolutorium a tím relativizuje informace uvedené při postupu 

udělování absolutoria; 

3. je si vědom skutečnosti, že jedinou možnou cestou k celkové nápravě by byla změna 

systému kontrol v zemědělské politice, kterou lze uskutečnit pouze za cenu podstatně 

vyšší zátěže příjemců finančních prostředků a správních orgánů;  

4. ve svých doporučeních se proto soustředí na možnosti zlepšení stávajícího systému; 

připojuje se k hodnocení skutečné účinnosti tohoto systému, které je uvedeno ve zvláštní 

zprávě č. 8/2011 s názvem „Zpětné získávání neoprávněných plateb provedených v rámci 

společné zemědělské politiky“ a zdůrazňuje kritiku Účetního dvora, že systém 

neumožňuje vyčíslit celkovou výši neoprávněně vyplacených prostředků v zemědělské 

politice;  

5. připojuje se k požadavku Účetního dvora, aby byla provedena reforma postupu 

schvalování účetní závěrky, a to s následujícími cíli: 

– zkrátit dobu finančních oprav, jasně stanovit lhůty a odstupňovat odvolací řízení;   

– stanovit jasnou vazbu mezi zpětně získanými částkami a skutečnou výší 

neoprávněných plateb a vyloučit „jednání“ o výši finančních oprav, neboť se jedná 

o zpětné získání protiprávně vyplacených prostředků, nikoli o finanční sankci; 

6. považuje za nezbytné zlepšit stávající systém v zájmu věrohodnosti každoročního postupu 

udělování absolutoria a ochrany finančních zájmů Unie a trvá na tom, aby Komise při 

udělování absolutoria poskytovala informace o tom,:  

– které částky a oblasti výdajů lze ještě zkontrolovat a za které roky, kolik finančních 

oprav je možné, v minimální a maximální výši, provést a u kterých členských států; 



– kterých rozpočtových let se opravdu týkají jednotlivá rozhodnutí o souladu 

s předpisy a jak tato rozhodnutí změní platby v již schváleném rozpočtovém roce; 

– přesněji odhadnout, které nezbytné opravy nejsou podle postupu zjišťování souladu 

s předpisy provedeny, a kolik oprav již nebude možné uskutečnit kvůli pravidlu 24 

měsíců;  

7. bere na vědomí opatření, která Komise přijala s cílem zvýšit spolehlivost údajů 

kontrolních orgánů členských států, z nichž vycházejí účetní závěrky; poukazuje na 

dramatický závěr Účetního dvora, že většina těchto orgánů však není schopna opatření 

Komise uskutečnit; žádá tedy Komisi, aby vyvinula více iniciativy v oblasti vzdělávání 

správních orgánů členských států; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sítí a seminářů 

systematicky podporovala a rozvíjela výměnu informací mezi platebními agenturami a 

certifikačními orgány, zprostředkovávala osvědčené postupy a pomocí správného výkladu 

vypracovávala společná řešení právních otázek; považuje za nezbytné rovněž u 

certifikačních orgánů provádět kontroly z hlediska rizik;  

8. považuje zlepšení prohlášení o věrohodnosti ředitelů platebních agentur a certifikačních 

orgánů za zásadní opatření na podporu zodpovědnosti; žádá, aby byl zaveden systém 

odměn a trestů za správné a nesprávné prohlášení o věrohodnosti, zejména u systémových 

chyb, které byly odhaleny, avšak zůstaly bez vysvětlení;  

9. žádá o zajištění systematického toku informací mezi výkonnými orgány na nejnižší 

úrovni a Komisí, aby bylo možné do zjednodušených právních textů začlenit problémy, 

s nimiž se orgány potýkají v každodenním provozu, a zohlednit je v jejich výkladu; žádá 

Komisi, aby zajistila, že zaměstnanci vnitrostátních platebních agentur a popřípadě 

certifikačních orgánů, kteří Komisi podají hlášení o nesrovnalostech, nebudou ze strany 

vnitrostátních orgánů a svých nadřízených poškozeni, v platebních agenturách a 

certifikačních orgánech často dochází k personálním změnám 

10. požaduje, aby v těchto platebních agenturách a certifikačních orgánech Komise prováděla 

kontroly z hlediska rizik a ve své výroční zprávě o činnosti to oznámila orgánům 

udělujícím absolutoria; trvá na tom, že je nutné provést analýzu správnosti prohlášení 

o věrohodnosti a míry chybovosti, kterou členské státy předkládají orgánům udělujícím 

absolutoria společně s hlavním zdrojem chyb; 

11. žádá o prověření postupů, jimiž se provádí rozhodnutí o souladu s předpisy, o rychlejší 

vytvoření skupiny odborníků pro dohodovací řízení a o cílené využívání tohoto řízení;  

12. doporučuje, aby byly údaje požadované v šestém bodě uvedeny ve zvláštní části 

výročního usnesení o udělení absolutoria a předloženy k hlasování v plénu; 

Část II – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 13/2010 nazvaná „Byl nový evropský nástroj 

sousedství a partnerství na jižním Kavkaze (v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii) úspěšně 

zahájen a přináší výsledky?“ 

13. vítá audit Účetního dvora a doporučení, která jsou v něm obsažena; vyjadřuje hluboké 

znepokojení nad zjištěními auditu, která odhalují zásadní problémy v uplatňování 

evropského nástroje sousedství a partnerství Komisí; 

14. je hluboce znepokojen slabými stránkami v postupech programování, které odhalil audit 



Účetního dvora; vyzývá Komisi, aby se řídila doporučeními Účetního dvora a zefektivnila 

tedy dané postupy, zlepšila vazby mezi strategickými programovacími dokumenty (akční 

plány evropské politiky sousedství, národní strategické dokumenty a národní indikativní 

programy) a sjednotila načasování těchto dokumentů, přičemž hlavním cílem by mělo být 

nabídnout sousedním zemím vyhlídku stále užších vztahů s Unií; 

15. považuje za nepřijatelný způsob, jakým Komise využívá rozpočtovou podporu v rámci 

evropského nástroje sousedství a partnerství, jelikož k této podpoře přistupuje jako 

k preferované formě pomoci v daných třech zemích, aniž by podrobně posoudila účinnost 

všech dostupných nástrojů; v této souvislosti zdůrazňuje, že odvětvová rozpočtová 

podpora je často málo viditelná a pro vlády je příležitostnou motivací; je hluboce 

znepokojen závěrem Účetního dvora, že vhodnost oblasti pro účely odvětvové rozpočtové 

podpory se stala významným faktorem pro určení pomoci v ročních akčních programech 

na rok 2007; naléhavě vyzývá Komisi, aby se řídila doporučením Účetního dvora, a tedy 

selektivněji volila odvětvovou rozpočtovou podporu a přitom uvážila všechny dostupné 

možnosti evropského nástroje sousedství a partnerství a rozvíjela vyváženější využívání 

různých nástrojů; zdůrazňuje nutnost zvýšit přístup nevládních organizací a soukromého 

sektoru v přijímajících zemích k poskytnuté pomoci; 

16. je znepokojen zjištěním auditu, že programování a příprava pomoci se nedostatečně řídily 

strukturovaným dialogem s přijímajícími zeměmi, dialog byl veden především ústředím 

Komise, přímá výměna názorů byla omezena na několik dní v rámci misí do daných zemí 

a diskutovaná témata byla nedostatečně doložena ve zprávách; je toho názoru, že nabízení 

odvětvové rozpočtové pomoci zaměřené na rozšířené využívání obnovitelných zdrojů 

energie zemi, jež těží a vyváží ropu, jistě nemůže být pro danou vládu silnou motivací; 

vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná opatření na posílení tohoto dialogu; 

17. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zvážily doporučení Účetního 

dvora týkající se zajištění dostatečné personální podpory rovněž na místě, včetně 

odborníků na rozpočtovou podporu, a dále doporučení týkající se pomoci při posilování 

obecného rámce veřejné správy v přijímajících zemích prostřednictvím opatření, která 

doplňují partnerství. 

18. vítá pilotní program realizovaný Komisí, který zahrnuje monitorování orientované na 

výsledky a je přímo uzpůsoben operacím v rámci programu na podporu odvětvových 

politik a očekává hodnotící zprávu přidané hodnoty zaznamenané v daných třech státech; 

Část III – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 14/2010 nazvaná Řízení systému veterinárních 

kontrol dovozů masa Komisí po reformách právních předpisů z oblasti hygieny z roku 2004 

19. vítá zvláštní zprávu Účetního, odpovědi Komise a zprávu Komise o účinnosti a 

provázanosti hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin, krmiv, zvířat a 

rostlin (COM(2010)0785); 

20. podporuje doporučení Účetního dvora Komisi, aby v rámci svých kompetencí v oblasti 

dohledu a koordinace optimalizovala svou práci; 

21. žádá zlepšení zejména v těch oblastech, které přispějí k vyšší bezpečnosti potravin 

u dovážených masných produktů, a tedy k lepší ochraně evropských občanů před 

podezřelými dovozy potravin, aniž by byla opomenuta doporučení Účetního dvora, která 

nejsou v níže uvedených doporučeních a) až e) explicitně zmíněna: 



a) pokud jde o doporučení Účetního dvora č. 1, vyzývá Komisi, aby usilovala 

o nivelizaci odlišného zacházení s členskými státy v třetích zemích a aby zakročila 

proti diskriminujícímu znevýhodnění v hospodářské soutěži, které z něj vyplývá; 

b) pokud jde o doporučení Účetního dvora č. 3, vyzývá Komisi, aby uložila členským 

státům efektivnější využívání stávající informačních systémů a jejich silnější 

propojení za účelem dosažení lepší koordinace mezi stanovišti hraniční 

kontroly orgány celní správy; 

c) pokud jde o doporučení Účetního dvora č. 4, vyzývá Komisi, aby poskytla 

členským státům pomoc při vývoji, provádění a hodnocení národních plánů 

monitorování a kontroly; domnívá se, že při zohlednění principu subsidiarity by 

měla být stanovena základní databáze analytických typů pokrývající nejčastější 

hormonální zbytky (např. anabolika), látky znečišťující životní prostředí (dioxiny, 

těžké kovy) a podobně, která by musela být povinně využívána; domnívá se, že 

prvním krokem by mohlo být zvýšení povědomí v rámci programu „lepší odborná 

příprava pro bezpečné potraviny“, aby byla v tomto smyslu zvýšena citlivost 

příslušných orgánů členských států; je přesvědčen, že je třeba usilovat o sledování 

dodržování předpisů o poplatcích; 

d) pokud jde o doporučení Účetního dvora č. 7, vyzývá Komisi, aby předložila 

Evropskému parlamentu a Radě návrh, který umožní právní kroky proti členským 

státům, jež pravidelně a po delší dobu porušují články nařízení (ES) č. 882/20041 

a tím ohrožují bezpečnost evropských občanů; 

e) pokud jde o doporučení Účetního dvora č. 8, vyzývá Komisi, aby harmonizovala 

provádění posílených kontrol a nalezla přesnou a jasnou formulaci právních 

předpisů, jejichž obsahem jsou posílené kontroly na stanovištích hraniční kontroly; 

dále vyzývá Komisi, aby v rámci prohlídek zboží na stanovištích hraničních 

kontroly zvážila možnost předepsat členským státům určitý počet laboratorních 

zkoušek; 

22. konstatuje, že evropští producenti masa a potravin musí dodržovat vysoké normy výroby 

a kvality; je nanejvýš znepokojen skutečností, že tyto výrobní normy neplatí pro 

producenty v třetích zemích, kteří vyvážejí do Unie, jak konstatoval též Účetní dvůr; 

vyzývá Komisi, aby se touto problematikou zabývala a neprodleně předložila Parlamentu 

i Radě návrhy, jak by bylo možné vhodně čelit negativním dopadům na 

konkurenceschopnost evropských producentů masa a potravin; 

Část IV– Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 1/2011 nazvaná „Pomohl převod pravomocí 

v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její delegace zlepšit poskytování pomoci?“ 

23. vítá velice komplexní a analytickou zprávu Účetního dvora i to, že hodnocení výsledků 

převedení pravomocí je výborně načasované; 

24. souhlasí se zjištěním Účetního dvora, že převedení pravomocí nepochybně vedlo ke 

                                                 
1  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
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zrychlení pomoci, zlepšení kvality a zefektivnění finančního řízení pomoci; 

25. vybízí Komisi, aby doplnila kritéria a posílila postupy pro posuzování kvality 

financovaných projektů, aby se zvýšila kvalita pomoci a snížil počet neefektivních 

projektů; zdůrazňuje, že dopad výdajů na pomoc má pro Parlament zásadní význam; 

26. apeluje na Komisi, aby tam, kde je to možné, zvážila při rozhodování o projektech 

pomoci a sledování jejich vývoje podporu konzultací na místní úrovni; 

27. očekává, že Komise přijme veškerá nutná opatření, aby odstranila nedostatky v systémech 

dohledu a kontroly, a to především na úrovni delegací Unie; 

28. vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími problémy se zaměstnanci zapojenými do 

politik pomoci; domnívá se, že problémy s vysokou fluktuací na GŘ pro rozvoj a 

spolupráci – EuropeAid a s nedostatkem zaměstnanců s odpovídající kvalifikací 

v delegacích Unie by se měly bezodkladně řešit; zastává názor, že Komise by v případě 

potřeby měla spolupracovat s ESVČ, aby se zajistila dostatečná kapacita lidských zdrojů 

na řízení pomoci v delegacích Unie; očekává, že Komise předloží do konce roku 2012 

podrobnou zprávu, v níž budou naplánována a popsána opatření k nápravě těchto 

nedostatků;  

29. vybízí Komisi, aby od delegací vyžadovala vykonávání systematických návštěv za 

účelem kontroly projektů po technické a finanční stránce a aby více zaměřila vnitřní 

systém předkládání zpráv na výsledky, kterých se při projektech pomoci dosáhlo; 

30. apeluje na Komisi, aby za aktivní účasti delegací analyzovala a zjišťovala možnosti 

podpory programů pomoci v partnerských zemích zapojením Evropské investiční banky i 

dalších vnitrostátních a mezinárodních evropských institucí financujících rozvoj; 

Část V – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 2/2011nazvaná „Následná kontrola opatření 

přijatých v návaznosti na zvláštní zprávu č. 1/2005 k řízení Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF)“ 

31. naléhavě žádá Komisi, aby bez dalších prodlev realizovala doporučení z předchozí 

zvláštní zprávy č. 1/2005, protože ze čtrnácti doporučení přijatých Komisí byla doposud 

plně realizována jen dvě; očekává, že bude plně informován o tom, k jakému pokroku 

došlo v naplňování zbývajících 12 nerealizovaných doporučení; 

32. vítá, že Evropský úřad pro boj proti podvodům ( OLAF) více využívá své vyšetřovací 

pravomoci, například tak, že provádí kontroly na místě a výslechy nebo že se zaměřuje na 

vážnější a složitější případy; oceňuje, že OLAF více využívá svůj elektronický systém 

zpracování případů a zavedl systém vykazování pracovní doby; lituje však, že průměrná 

doba řešení případu je stále více než dva roky a že v roce 2009 tvořilo vyšetřování jen 

37 % veškeré pracovní doby úřadu OLAF; 

33. žádá OLAF, aby zlepšil využívání pracovní doby tak, aby zajistil lepší rozdělování úkolů, 

a omezil tak čas věnovaný úkolům nesouvisejícím s vyšetřováním; je zvědavý na 

skutečné výsledky práce nesouvisející s vyšetřováním, která tvoří 63 % celkové pracovní 

doby; 

34. konstatuje, že podle části 2 ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 2/2011 jsou „jasné cíle 



a plánování“ nejslabšími stránkami vyšetřování; do budoucna doporučuje u každého 

vyšetřování řádně stanovit jasné cíle, protože základem pro každé vyšetřování a plánování 

zdrojů na něj jsou právě jasné cíle. 

35. konstatuje, že podle zvláštní zprávy Účetního dvora č. 2/2011 „stále neexistuje nezávislá 

kontrola probíhajícího vyšetřování ani kodex, který by zaručil, že se vyšetřování bude 

vyvíjet předvídatelným směrem“, a to i přes opakovaná prohlášení OLAFu v minulosti; 

dále konstatuje, že ačkoli je v pozměněném návrhu nařízení Komise, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1073/1999 (COM(2011)0135), patrná ochota zavést inspekční postupy, 

není toto opatření rovnocenné nezávislé kontrole jednotlivých šetření a je tudíž v tomto 

ohledu ještě slabší než opatření v původním návrhu; připomíná, že toto je klíčový 

požadavek zmíněný také v judikatuře Soudního dvora; považuje tedy za nezbytné takový 

mechanismus zajistit, a to nejen v zájmu ochrany práv dotčených osob a hospodářských 

subjektů, ale v zájmu ochrany práv vyšetřovatelů OLAFu před soudními spory 

vyvolanými těmito osobami nebo hospodářskými subjekty; zdůrazňuje, že je třeba, aby 

OLAF měl jasný mandát i ve vztahu k ostatním orgánům Unie; 

36. sdílí názor Účetního dvora, pokud jde o nutnost mít jeden komplexní dokument, který 

bude jasně odrážet výkon úřadu v různých odvětvích, a tak umožní měřit každý rok 

dosažený pokrok; zdůrazňuje význam rozlišování mezi zprávami pro veřejnost a 

zprávami vypracovanými pro interní použití; zastává názor, že podrobná zpráva dostupná 

veřejnosti má zásadní význam, protože umožní spolehlivé srovnání výsledků OLAFu 

v čase a v různých odvětvích; 

37. vyjadřuje politování nad tím, že ne vždy je možné vyhodnotit výsledky činnosti OLAFu, 

neboť informace jsou předkládány v různých dokumentech vypracovaných pro různé 

účely a pro různé příjemce; naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila systém pro šíření 

informací, které budou jednotné, přehledné a srovnatelné a umožní plné a objektivní 

hodnocení činností OLAFu; 

38. zdůrazňuje, že čas věnovaný vyhodnocování příchozích informací se od roku 2004 

zdvojnásobil ze 3,5 měsíce na 7,1 měsíce; domnívá se, že počáteční vyhodnocování by se 

mělo omezit na prokázání či odmítnutí základu obvinění obsažených v příchozích 

informacích; domnívá se, že by se při počátečním vyhodnocování mělo předcházet 

vyšetřování, které v důsledku způsobuje právní nejistotu, ale také zkresluje statistiky 

týkající se různých aspektů vyšetřování; pro případy, kdy OLAF nemůže na základě 

informací shromážděných při počátečním vyhodnocování s pomocí právních nástrojů, 

které jsou při počátečním vyhodnocování k dispozici, rozhodnout, zda má případ otevřít 

či ne, navrhuje, aby vyšetřování bylo zahájeno a aby byly využity všechny vyšetřovací 

možnosti; 

39. souhlasí s Účetním dvorem, že kratší doba vyšetřování a kvalitnější závěrečné zprávy by 

mohly přispět k efektivnějšímu systému sankcí, který by umožňoval exekuční, 

disciplinární nebo trestní řízení. 

40. vyjadřuje politování na skutečností, že navzdory dohodě o spolupráci, kterou v roce 2008 

podepsal OLAF s agenturou Eurojust a na jejímž základě musí OLAF agenturu upozornit 

na každý případ podezření podvodného jednání hospodářských subjektů ve více než 

jednom členském statě, zaslal OLAF v roce 2008 agentuře takové upozornění pouze 

v pěti případech a v roce 2009 pouze jednou, což prokazuje, že spolupráce mezi úřady 

OLAF a Eurojust nefunguje, a vyzývá, aby byla přijata veškerá opatření pro posílení 



činnosti v této oblasti; 

41. naléhavě žádá OLAF, aby posílil spolupráci s členskými státy na pevném právním 

základě; v tomto ohledu podporuje myšlenku další konsolidace stávajících různých 

právních základů s cílem posílit spolupráci; souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby 

úřad v případě, že chybějí konkrétní právní předpisy, uzavřel dohody s vnitrostátními 

vyšetřovacími službami, aby se ujasnila pravidla spolupráce a výměny informací; 

Část VI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 3/2011 nazvaná „Efektivnost a účelnost 

příspěvků EU poskytovaných prostřednictvím organizací OSN v zemích zasažených 

konfliktem“ 

42. vítá zprávu Účetního dvora a souhlasí se závěry a doporučeními uvedenými v této zprávě; 

43. oceňuje skutečnost, že spolupráce s OSN umožňuje Komisi pokrýt i ty regiony ve světě, 

které by pro ni samotnou byly příliš vzdálené; je si vědom neodmyslitelného vysokého 

rizika spojeného s poskytováním pomoci v regionech zasažených konfliktem; je však 

znepokojen odhalenými slabinami v souvislosti s účelností projektů a zpožděními při 

dokončování projektů; vítá nedávná rozhodnutí výkonných orgánů UNICEF, UNDP, 

UNOPS a UNFPA zpřístupnit Komisi zprávy o provedených interních auditech; 

44. vyzývá Komisi, aby zajistila transparentnost finančních prostředků Unie určených pro 

využití OSN při ročním rozpočtovém procesu, aby lépe plánovala výdaje ve spolupráci 

s OSN a urychlila své vnitřní postupy za účelem dosažení výsledků v kratším čase; 

45. je toho názoru, že řádné monitorování nepochybně závisí na odpovídajícím podávání 

zpráv; je hluboce znepokojen tím, že podávání zpráv je stále nedostatečné navzdory 

četným výzvám Parlamentu ohledně zlepšení situace, které zaznívají pokaždé při 

udělování absolutoria, a množství závazků přijatých Komisí a agenturami OSN provádět 

urychleně nezbytná opatření; naléhavě žádá Komisi, aby nejpozději do konce března 2012 

předložila Parlamentu akční plán s jasnými a smluvními milníky, zvlášť navrženými za 

tím účelem, aby se systém podávání zpráv dramaticky zlepšil u všech projektů a ve všech 

programech financovaných prostřednictvím režimu společného řízení, kde je tato úloha 

svěřena agenturám OSN; 

46. vybízí Komisi, že v případech spolufinancování projektů s jinými dárci prostřednictvím 

vícezdrojového svěřeneckého fondu by Komise měla vědět, jaké jsou přesné podíly 

v rámci spolufinancovaného projektu; domnívá se, že by peníze měly být v zájmu 

zlepšení kontrolních mechanismů spravovány na zvláštním účtu; domnívá se, že jestliže 

specifikace projektu nejsou uspokojivé, Komise musí mít možnost projekt zamítnout, a 

totéž by mělo platit, jestliže zástupci Unie nejsou dostatečným způsobem zapojeni do 

procesu plánování programu; 

47. názor Účetního dvora, že kontroly Komise týkající se legality a správnosti by měly být 

doplněny o odpovídající kontroly efektivnosti a účelnosti projektů; vybízí proto Komisi, 

aby společně s ESVČ definovala jasné a měřitelné cíle a zavedla vhodná kontrolní 

opatření; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, aby byla ze strany partnerů z řad 

řídících subjektů poskytována přiměřená jistota; připomíná a trvá na tom, že Parlament 

požadoval prohlášení o jistotě od partnerů z řad řídících subjektů; žádá Komisi, aby 

formalizovala tato prohlášení a zpřístupnila je pro Parlament během postupu udělování 

absolutoria; sdílí doporučení útvaru interního auditu Komise, aby se prováděly kontroly 



ex-ante ve smluvních dohodách a v platbách s cílem kontrolovat způsobilost navržených a 

nárokovaných nákladů; trvá na tom, že diskuse o těchto otázkách musí být náležitě 

zdokumentována; zdůrazňuje názor útvaru interního auditu, že dodatečné administrativní 

náklady a další nepřímé náklady nárokované OSN a placené Unií musí být dobře 

doložené a odůvodněné; 

48. podporuje názor Účetního dvora vyhodnocovat reálné harmonogramy projektů na základě 

daných okolností, aby nedošlo k dramatickému nárůstu času a nákladů, jak stanoví 

finanční a správní rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými národy 

(FAFA); připomíná Komisi její konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu; žádá Komisi, 

aby Parlament náležitě informovala o aktuální situaci v oblasti používání revidovaných 

pravidel podávání zpráv mezi Unií a OSN; 

49. vyzývá Komisi, aby uplatňovala mechanismus srovnávání nákladů k identifikaci a 

vyhýbání se nepřiměřených poplatků a aby odmítla nepřímé náklady vyplývající ze 

zadávání subdodávek, které Účetní dvůr ve dvou případech odhalil; žádá Komisi, aby 

provedla společné šetření spolu s OSN, existují-li pochybnosti ohledně důvěryhodnosti 

projektů; 

50. s politováním konstatuje, že pouze velmi málo posuzovaných projektů se týkalo 

vícezdrojových svěřeneckých fondů; vyzývá Účetní dvůr, aby zveřejnil zvláštní zprávu, 

která by se zaměřovala pouze na řízení vícezdrojových svěřeneckých fondů; 

51. vyzývá Účetní dvůr, aby informoval Parlament v případě přetrvávajících obtíží při 

získávání plného přístupu k pracovním dokumentům kontrolních orgánů OSN podle 

dohody FAFA; připomíná, že Parlament požadoval, aby byl tento přístup poskytnut; žádá 

Komisi, aby pokud její útvary nebudou mít nadále řádný přístup k těmto dokumentům, 

pozdržela budoucí platby týkající se příslušných případů, přičemž se použijí zvláštní 

ustanovení finančního nařízení, kterými je třeba se řídit v případě neposkytnutí 

dostatečných zdůvodnění; vyzývá Komisi, aby parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou 

kontrolu podala při příštím postupu udělování absolutoria informace na základě vývoje 

situace, a to jak ohledně přístupu ke zprávám o auditu, tak co se týče kvality podávání 

zpráv; vyzývá Komisi, aby pozastavila přenesení pravomocí ohledně nových projektů a 

programů na agentury OSN, pokud nebudou tato opatření provedena; 

Část VII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 4/2011 nazvaná „Audit záručního mechanismu 

malých a středních podniků“ 

52. vítá zvláštní zprávu, která je první analýzou finančního nástroje vypracovanou Účetním 

dvorem; poukazuje na to, že záruční mechanismus pro malé a střední podniky 

 představuje nejúspěšnější program Unie, pokud jde o finanční nástroje; očekává 

vyjádření Komise, zda se účinky pákového efektu finančního nástroje, které se začaly 

projevovat v roce 2009 v poměru 1:10, mezitím změnily stejně jako četnost selhání ve 

výši přibližně 0,045 % zjištěná Účetním dvorem na konci roku 2009; 

53. domnívá se, že záruční mechanismus pro malé a střední podniky  je smysluplný navzdory 

oprávněným výtkám Účetního dvora ohledně toho, že nebyla prokázána jeho evropská 

přidaná hodnota a že má čistě lokální význam pro podporu řemeslných podniků 

a maloobchodníků; vzhledem k významu malých a středních podniků pro hospodářskou 

strukturu členských států a celé Unie žádá, aby bylo představeno 13 zemí, které tento 

program pokrývá, a aby byly přiblíženy jejich výsledky, neboť mohou posloužit 



k přesnějšímu zaměření záručního mechanismu pro malé a střední podniky  ; 

54. očekává, že Komise věrohodně prodiskutuje a vyřeší otázku přínosu pro Unii a efektu 

mrtvé váhy, protože opatření přijímaná na evropské úrovni Unie nemohou v první řadě 

sloužit k vybudování struktur pro čistě vnitrostátní činnosti, ani nemají nahradit opatření 

přijímaná na vnitrostátní úrovni; považuje tuto principiální výtku Účetního dvora na 

adresu záručního mechanismu pro malé a střední podniky  za závažnou, stejně jako 

upozornění na příliš široce koncipovanou oblast pro podporu, místo toho aby byly 

financovány pouze malé a střední podniky s omezeným přístupem k cizímu kapitálu; 

55. domnívá se, že je nutné otevřeně diskutovat o finančním zajištění záručního mechanismu 

pro malé a střední podniky; upozorňuje na to, že v roce 2010 byly v příslušné rozpočtové 

položce sníženy prostředky na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace o 57 

300 000 milionů EUR; požaduje informace o tom, kolik zaměstnanců Komise a Evropské 

investiční fondu (EIF) je v současné době pověřeno řízením záručního mechanismu pro 

malé a střední podniky a jak jsou vysoké správní náklady; žádá, aby bylo zveřejněno, 

kolik žádostí bylo ve skutečnosti zamítnuto; 

56. bere na vědomí, že Účetní dvůr shledal, že obecně došlo ke zlepšení struktury odměn za 

finanční služby EIF, které se odvíjejí od dosažených výsledků; shledává, že Komise o tom 

neposkytla žádné údaje a očekává, že tento bod upřesní; 

57. podporuje tato doporučení Účetního dvora: 

– budoucí programy podpory malých a středních podniků musí vycházet z explicitní 

intervenční logiky, 

– je nutné zdokonalit ukazatele výkonnosti, aby Komise mohla lépe sledovat plnění 

cílů mechanismu, 

– je třeba stanovit konkrétnější úkoly, do nichž se promítnou cíle finančního nástroje, 

aktualizovat monitorování tak, aby bylo možné měřit výsledky dosažené při plnění 

těchto úkolů, a přijmout opatření na minimalizaci mrtvé váhy; 

s upokojením konstatuje, že Komise výše uvedená doporučení přijala, a vyzývá ji, aby 

informovala Parlament o plánovaných či provedených krocích; 

58. podporuje doporučení Účetního dvora a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby: 

– u všech navazujících programů byly dokončeny práce na právním základu a dohodě 

o řízení v dostatečném předstihu před skutečným zahájením programového období, 

– všechny navazující programy zahrnovaly bodový systém pro hodnocení žádostí 

potenciálních zprostředkovatelů a stanovily minimální výběrová kritéria; 

bere na vědomí, že Komise oznámila, že se bude těmito doporučeními dále zabývat, 

a vyzývá ji, aby Parlament informovala o svých závěrech a všech krocích, které případně 

zamýšlí provést, aby těmto doporučením vyhověla; 

Část VIII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 5/2011 nazvaná „Režim jednotné platby: 

otázky, které je třeba řešit pro zkvalitnění jeho řádného finančního řízení“ 



59. vítá zprávu Účetního dvora a s velkým zájmem bere na vědomí závěry a doporučení 

uvedené v této zprávě; blahopřeje Účetnímu dvoru k tomu, že v příhodný čas předložil 

zprávu, jež se věnuje důležitému tématu; 

60. je toho názoru, že režim jednotné platby nedostatečně přispívá k cílům Smlouvy v oblasti 

společné zemědělské plitiky; vyzývá proto Komisi, aby navrhla potřebné změny právních 

předpisů, aby režim jednotné platby skutečně optimálním způsobem přispíval k cílům 

společné zemědělské plitiky; je toho názoru, že režim jednotné platby by měl být 

zdokonalen v tom směru, aby podporu lépe směřoval ke skutečným zemědělcům; 

naléhavě vyzývá Radu, aby Parlament a Komisi podporovala v jejich úsilí o zdokonalení 

účinnosti a účelnosti největšího evropského podpůrného režimu, a pomohla tak lépe 

využívat peníze evropských daňových poplatníků; 

61. je toho názoru, že zde existuje příliš vysoká úroveň flexibility (např. pravidla dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)) a velký prostor pro výklad základních 

pravidel režimu jednotné platby; vyzývá Komisi, aby poskytovala preciznější pokyny s 

ohledem na provádění evropských právních předpisů do práva členských států, aby tak 

zabránila členským státům v rozšiřování působnosti těchto pravidel; v této souvislosti se 

domnívá, že Komisi by měly být poskytnuty odpovídající přenesené pravomoci, aby co 

nejrychleji odstranila mezery a napravila nedostatky; 

62. je toho názoru, že historický model již splnil svůj účel, a proto by od něj mělo být v 

příštím víceletém finančním rámci upuštěno; podporuje šesté doporučení Účetního dvora, 

které doporučuje, aby podpora v rámci režimu jednotné platby vycházela ze současných 

zemědělských podmínek v jednotlivých regionech EU; navíc se domnívá, že stávající 

počet dvaceti modelů by měl být snížen, aby se pokud možno dospělo k jedinému 

evropskému modelu, který bude uplatnitelný ve všech členských státech; 

63. připomíná, že vstup nových zemědělců do zemědělského odvětví je velmi důležitý pro 

zajištění inovace odvětví; je proto znepokojen zjištěními Účetního dvora, že několik 

členských států uplatňujících režim jednotné platby (5 ze 17) nevyužívá dostupné 

možnosti vnitrostátních rezerv, aby usnadnily přístup nových zemědělců k této aktivitě, a 

podpořily tak generační výměnu ve venkovských oblastech; 

64. je toho názoru, že stávající systém režimu jednotné platby funguje takovým způsobem, že 

v zemědělském odvětví nepodporuje dostatečné inovace a navíc brání nově příchozím, 

aby do tohoto odvětví vstoupili; 

65. je obzvláště znepokojen tím, že neexistuje přímá vazba mezi podporou v rámci režimu 

jednotné platby a náklady vzniklými zemědělcům v souvislosti s udržováním dobrého 

zemědělského a environmentálního stavu; domnívá se, že to vede k nerovnováze mezi 

objemem podpory a lepším životním prostředím, dobrými životními podmínkami zvířat a 

bezpečností potravin, nicméně uznává, že zásada oddělení plateb od produkce vytvoření 

takové vazby omezuje; 

66. domnívá se, že Komise by měla ve svém návrhu ohledně společné zemědělské plitiky po 

roce 2013 zajistit, aby bylo rozdělení podpory mezi zemědělce vyváženější; 

Část IX – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 6/2011 nazvaná „Byly projekty v oblasti 

cestovního ruchu spolufinancované z EFRR účelné?“ 



67. vítá zjištění Účetního dvora, zejména pak skutečnost, že všechny projekty měly pozitivní 

výsledky v té či oné podobě a většina měla úspěšné výsledky v několika kategoriích a 

stejně tak, že bylo zjištěno, že projekty přinesly prospěch místnímu hospodářství nebo 

pomohly zachovat objekty kulturního, historického, uměleckého nebo přírodního dědictví 

regionu; 

68. ztotožňuje se s připomínkou Účetního dvora, že vytváření či zachování pracovních míst 

patří ke klíčovým faktorům v úsilí o vyrovnaný udržitelný rozvoj hospodářství a 

zaměstnanosti; 

69. se znepokojením poznamenává, že cíle byly stanoveny jen u 58 % projektů ve vzorku, 

zatímco u zbývajících 42 % projektů nebyly stanoveny cíle v oblasti výkonnosti, a u 

většiny projektů ve vzorku nebyly výsledky monitorovány; 

70. vyjadřuje politování nad tím, že bylo obtížné posoudit skutečnou výkonnost projektů či 

rozsah evropské přidané hodnoty v důsledku toho, že cíle projektů, cílové hodnoty a 

ukazatele nejsou systematicky stanovovány a výsledky nejsou následně monitorovány a 

vyhodnocovány; 

71. podporuje doporučení Účetního dvora určené řídícím orgánům, že by měly zajistit ve fázi 

žádosti o grant a rozhodnutí o grantu stanovení vhodných cílů, cílových hodnot a 

ukazatelů (např. počet vytvořených pracovních míst, zvýšení kapacity v oblasti 

cestovního ruchu a zvýšení aktivit cestovního ruchu), aby bylo možné vybrat projekty, 

které budou pravděpodobně nejefektivnější a vyhodnotit jejich výsledky; naléhavě vyzývá 

Komisi a členské státy, aby podporovaly tuto praxi; 

72. podporuje doporučení Účetního dvora, kterým vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, nakolik 

pomoc v odvětví cestovního ruchu představuje nákladově efektivní prostředek podpory 

členských států při jejich úsilí podpořit hospodářský růst, a posoudila, zda by tato podpora 

nemohla být lépe zaměřena; 

73. vítá úsilí Komise o zjednodušení procesu souvisejícího se získáním dotací z EFRR, aby 

tak bylo možno minimalizovat administrativní zátěž, jíž čelí navrhovatelé; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby předkládala zprávy o pokroku v této oblasti; 

Část X – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 7/2011 nazvaná „Je agroenvironmentální 

podpora dobře nastavena a řízena?“ 

74. uznává důležitost agroenvironmentálních opatření jako klíčového prvku politik Unie 

zaměřených na nepříznivý vliv zemědělství na životní prostředí; uznává 

agroenvironmentální platby jako způsob, jak „podporovat zemědělce a ostatní správce 

půdy v tom, aby sloužili společnosti jako celku tím, že zavedou nebo budou nadále 

používat metody zemědělské produkce slučitelné s ochranou a zlepšováním životního 

prostředí, krajiny a jejích vlastností, přírodních zdrojů, půdy a genetické rozmanitosti“1; 

75. zároveň zdůrazňuje, že veřejné výdaje by měly být prováděné tak, aby se zajistily 

maximálně nákladově efektivní a konkrétní výsledky; podotýká, že je nutné efektivněji 

                                                 
1  Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 

1), bod odůvodnění 35. 



plnit závazky Unie (snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, strategii EU pro 

biologickou rozmanitost pro rok 2020 atd.); 

76. je zneklidněn zjištěním Účetního dvora, že agroenvironmentální politika nebyla nastavena 

a monitorována tak, aby přinášela konkrétní přínosy pro životní prostředí, že cíle 

agroenvironmentálních plateb nejsou natolik konkrétní, aby bylo možné posoudit, zda 

jich bylo dosaženo, uváděné problémy životního prostředí nepředstavují jednoznačné 

odůvodnění pro poskytnutí agroenvironmentálních plateb a plnění agroenvironmentální 

politiky není možné snadno monitorovat; vyzývá členské státy, aby stanovily jasně 

zacílené programy rozvoje venkova, a vybízí Komisi, aby tyto programy posuzovala 

přísněji, před tím než je schválí; zdůrazňuje význam kvalitně řízené Evropské sítě pro 

hodnocení rozvoje venkova; 

77. vítá závěr Účetního dvora, že se zemědělcům většinou poskytuje dostatečná podpora 

formou odborné pomoci, konstatuje však, že šíření postupů osvědčené praxe a 

poskytování zpětné vazby o výsledcích je nutno zlepšit; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby za tímto účelem lépe využívaly existující struktury, jako je evropská síť pro rozvoj 

venkova; 

78. vítá závěr Účetního dvora, že se zemědělcům poskytuje dostatečná podpora formou 

odborné pomoci, a konstatuje mnoho případů postupů osvědčené praxe, které Účetní dvůr 

zaznamenal; je znepokojen, že většina členských států se však nezabývá tím, jaká je 

minimální účast nutná k tomu, aby podopatření přinesla očekávané environmentální 

účinky, ani tím, zda jsou částky podpory pro zaručení minimální účasti přiměřené; je toho 

názoru, že kolektivní přístup lze také uplatnit prostřednictvím metody Leader pro rozvoj 

venkova; 

79. je znepokojen nedostatky ve stanovování výše podpory, které zjistil Účetní dvůr; vyzývá 

Komisi, aby před schválením programů zajistila, aby byly náležitě zohledněny všechny 

prvky označené Účetním dvorem jako nezbytné pro řádné stanovení výše podpory; 

80. je znepokojen tím, že se většina prostředků vynakládala na „horizontální“ podopatření, 

která se prováděla na celém území spadajícím pod programy rozvoje venkova; považuje 

za nepřijatelné, že členské státy zaměření na určité zeměpisné oblasti a výběr takových 

oblastí provádějí jen v omezené míře; zastává názor, že omezené zaměření by mělo být v 

programech ve všech případech odůvodněno; 

81. je hluboce znepokojen, že se při řízení agroenvironmentální politiky dostatečně 

nezohledňují specifické potřeby v oblasti životního prostředí, a tím se nezajišťuje 

nejvýhodnější využití prostředků; shledává nepřijatelným, že podle zjištění Účetního 

dvora v 39 % případů auditovaných smluv se v oblastech, kterých se smlouva týkala, 

žádné konkrétní problémy nevyskytovaly nebo je členské státy nebyly schopny určit; 

vyzývá členské státy, aby se zaměřovaly na kolektivní přístup v případech, kdy tento 

přístup zajistí požadovaný účinek na životní prostředí; 

82. v souvislosti s příštím programovým obdobím zdůrazňuje, že k tomu, aby 

agroenvironmentální platby dosáhly požadovaných účinků v oblasti biodiverzity, 

zachování a rozvoje systémů zemědělství a lesnictví s vysokou přírodní hodnotou a 

tradičních zemědělských krajin, v oblasti ochrany vody a boje proti klimatickým změnám, 

je nezbytné zacílit agroenvironmentální režimy na specifičtější priority; 



83. vítá přístup, který byl přijat v návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

budoucí podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EZFRV) (COM(2011)0627/2), jež bude klást větší důraz na neustálé sledování 

a ukazatele výkonnosti programů rozvoje venkova; 

Část XI – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 8/2011 nazvaná „Zpětné získávání 

neoprávněných plateb provedených v rámci společné zemědělské politiky“ 

84. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora a bere na vědomí jeho závěry; zdůrazňuje 

dlouhodobou kritiku Parlamentu, že systém zpětného získávání plateb funguje pouze 

částečně; zdůrazňuje, že i podle „příznivějších“ odhadů zpětně získaných částek, k nimž 

dospěla Komise, si 60 % neprávem vyplacených finančních prostředků nadále 

ponechávají jejich příjemci; bere na vědomí, že pokud by se vycházelo z odhadů 

Účetního dvora, bylo by to dokonce 90 %; 

85. podporuje doporučení Účetního dvora, že Komise by měla: 

– žádat od členských států, aby nesrovnalosti a jiné částky, které mají být získány 

zpět, vykazovaly, jakmile je vydáno oznámení o povinnosti vrátit dotaci; 

– zavést jednotnou lhůtu mezi odhalením možné nesrovnalosti a sdělením oznámení o 

povinnosti vrátit dotaci dlužníkovi, aby se zvýšila harmonizace mezi členskými 

státy a zajistilo se, aby informace byly úřadu OLAF postupovány rychleji; 

– vydat jasná a jednoznačná pravidla pro účtování, zaznamenávání a hlášení úroků z 

nesplaceného dluhu; 

– vyjasnit okolnosti, za nichž mohou být dluhy prohlášeny za nedobytné, především v 

souvislosti s případy platební neschopnosti; a 

– každý rok vypracovat přesný odhad výše finančních prostředků, které byly 

neoprávněně vyplaceny konečným příjemcům, aby bylo možné zjistit, kolik peněz 

od nich mělo být zpětně získáno, a zpětně vymáhané částky přesně zaúčtovat do 

roku, v němž vznikla finanční újma; 

86. bere na vědomí, že systém zpětného získávání plateb se týká pouze malé části 

vyplacených finančních prostředků a že z odhadovaných 500 000 000 000 EUR, které 

byly v uplynulých deseti letech vyplaceny na zemědělskou politiku, bylo zpětně získáno 

5 000 000 000 EUR (1 %) (zvláštní zpráva č. 7/2010); dále konstatuje, že udržovat 

funkční kontrolní systém je tedy nákladnější, než uhradit Komisi vypracování finančních 

oprav; 

87. bere na vědomí postoj Komise, že se těmito doporučeními míní nadále zabývat, a vyzývá 

ji, aby Parlamentu podávala informace o tom, jaké kroky má v úmyslu přijmout s cílem 

těmto doporučením vyhovět; 

88. vyjadřuje politování nad tím, že v období 2006–2009 činil procentuální podíl odepsaných 

dluhů, které byly hrazeny z rozpočtu EU, 87,8 % čili 428 900 000 EUR; žádá Komisi, aby 

zavedla mechanismus sankcí pro případy, kdy členské státy neoprávněně odepisují dluhy 

jako nedobytné; trvá na tom, že k tomu je nutné vypracovat jednoznačné a prakticky 

použitelné pokyny, které nebude možné vykládat různým způsobem; 



89. podporuje doporučení Účetního dvora a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby: 

– zlepšila způsob, jímž jsou dluhy v členských státech řízeny a vykazovány, a 

zajistila, že se s těmito dluhy ve všech členských státech bude zacházet jednotně; 

– včas vydávala pokyny, které budou řešit trvající nejednotnost klíčových konceptů 

výkaznictví a účetnictví; 

– přezkoumala používání pravidla 50/50, především co se týče částky, které 

potenciálně unikají schválení, a aby jej účelně uplatňovala; 

– zajistila, že certifikační subjekty při testování účtů pohledávek v členských státech 

budou zohledňovat zdůrazněná rizika; 

– našla způsob, jímž bude možné od příjemců získat zpět větší část neoprávněných 

plateb; 

– dokončila kontrolu starých případů, na nichž pracovala pracovní skupina pro zpětné 

získávání neoprávněně vyplacených prostředků (Task Force Recovery), a zajistila 

jejich jednotné vyřešení ve všech členských státech; 

90. bere na vědomí vysvětlení, která Komise k těmto doporučením podala, a vyzývá ji, aby se 

těmito návrhy zabývala podrobněji; žádá Komisi, aby Parlamentu podala zprávu o svých 

závěrech a o tom, zda v souvislosti s těmito doporučeními hodlá učinit nějaké kroky; 

91. vítá iniciativu OLAFu, že prozkoumá, zda je možné změnit nařízení Komise (ES) č. 

1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek 

neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky a organizaci 

informačního systému v této oblasti1 tak, aby se zlepšila plynulost předávání a využívání 

stávajících informací; vyzývá OLAF, aby o svých zjištěních informoval Parlament; 

92. žádá, aby se problém nesplacených částek (které mají být získány zpět) ve všech 

členských státech řešil stejným způsobem, a aby byla přijata opatření, která zaručí, že 

finanční prostředky, které mají být Unii vyplaceny v důsledku porušení práva Unie, jsou 

jí skutečně splaceny, a to i přesto, že některé státy jsou zasaženy finanční krizí; 

93. konstatuje, že částka, která byla členským státům účtována v souladu s pravidlem 50/50 

(za období 2006–2009) činí 424 000 000 EUR, přičemž 58 % této částky se vztahuje na 

Itálii; žádá o vypracování akčního plánu pro Itálii, který povede k nápravě této situace; 

94. připomíná, že účetní závěrky předložené Parlamentu stále nejsou dostatečně transparentní 

ohledně toho, jaká částka byla členským státům (tedy z peněz daňových poplatníků) 

odepsána a jaké částky se podařilo skutečně získat zpět od příjemců finančních 

prostředků; žádá Komisi, aby tuto informaci Parlamentu poskytla; 

95. vyzývá Účetní dvůr, aby na stejné téma zveřejnil zprávu z oblasti strukturálních fondů; 

Část XII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 9/2011 nazvaná „Byly projekty z oblasti 

elektronické správy podporované z EFRR účelné?“ 

                                                 
1  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56. 



96. vítá zprávu a hodnocení Účetního dvora, že projekty z oblasti elektronické správy 

podporované z EFRR přispěly k rozvoji elektronických veřejných služeb; 

97. schvaluje doporučení Účetního dvora, zejména, že by: 

– členské státy by měly vypracovat strategie pro oblast elektronické správy, které 

budou založeny na zjištěných potřebách, budou mít jasné cíle a budou rozdělovat 

odpovědnost mezi orgány, které mají nést odpovědnost za dosahování těchto cílů, 

– řídící orgány měly vybírat projekty z oblasti elektronické správy pro podporu z 

EFRR na základě posouzení pravděpodobných nákladů a kvalitativních 

a kvantitativních přínosů daného projektu, 

– řídící orgány v členských státech měly zajistit, aby se projekty z oblasti elektronické 

správy vybírané pro financování z EFRR nezaměřovaly pouze na projektové 

výstupy, ale zároveň na změny procesů nebo organizace, které jsou nezbytné, aby 

se mohlo využívat přínosů z vytvořených systémů, 

– řídící orgány měly být vyzývány, aby uplatňovaly osvědčené postupy, které jsou 

dostupné např. přes program ePractice, a doporučuje používání vhodné metodiky 

řízení projektů u projektů v oblasti elektronické správy, které dostávají finanční 

prostředky z EFRR, 

– Komisi měla být vyzvána, aby nadále dbala o to, aby u projektů, které čerpají 

podporu z EFRR, byly uplatňovány zásady a doporučení EU vedoucí k 

transevropské interoperabilitě, a to zejména zásady Evropského rámce 

interoperability, 

– řídící orgány při výběru projektů z oblasti elektronické správy měly zajistit, aby 

byly v analýze nákladů a přínosů, která by měla být základem pro rozhodnutí o 

financování, zohledněny všechny významnější náklady včetně nákladů na údržbu, 

– Komise měla být vyzvána, aby nadále dbala o to, aby řídící orgány monitorovaly a 

vyhodnocovaly výsledky a dopady projektů s cílem doložit účelné vynakládání 

finančních prostředků Unie a poskytnout zároveň zpětnou vazbu, která pomůže 

zlepšit koncepci budoucích programů; 

Část XIII – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 10/2011 nazvaná „Jsou programy ‚Mléko do 

škol‘ a ‚Ovoce do škol‘ účelné?“ 

98. připomíná, že jak podle závěrů externího hodnocení programu „Mléko do škol“ z roku 

1999, tak podle zjištění Účetního dvora program doposud neprošel žádnými skutečnými 

změnami; 

99. zdůrazňuje, že pouhé pokračování stávajícího programu „Mléko do škol“ by 

představovalo plýtvání penězi daňových poplatníků, a proto by měl být ukončen, nedojde-

li k jeho okamžité a důkladné reformě; 

100. zdůrazňuje skutečnost, že pouze 10 % škol, které jsou oprávněny se programu „Mléko do 

škol“ účastnit, toho v současné době využívá; v tomto kontextu se domnívá, že členské 

státy vyjádřily programu podporu, a to i navzdory jeho nízké míře subvence a možnému 



efektu mrtvé váhy; vybízí členské státy, aby do škol zavedly vnitrostátní programy 

týkající se výživy, které by nahradily programy „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ lépe 

cílenými opatřeními; 

101. je přesvědčen, že pokud programy „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ budou pokračovat, 

měly by fungovat podobným způsobem a v zájmu usnadnění koordinace a vytvoření 

součinnosti, poněvadž oba programy sledují stejné cíle; 

102. vyzývá Komisi a členské státy, aby se – na základě vědeckých kritérií – zaměřily na 

takové děti a žáky, jež by z těchto programů měli největší užitek (pokud jde o potřeby v 

oblasti výživy, věkové skupiny, zdravotní stav, společenské vrstvy); zdůrazňuje, že 

zaměření těchto programů také usnadní stanovit jejich dopad; 

103.  zastává názor, že by výrobky měly být distribuovány bezplatně a že by jejich distribuce 

neměla probíhat v jídelnách; 

104. trvá na tom, že distribuce výrobků, na něž se tyto programy vztahují, musí být zakotvena 

ve vnitrostátní nebo regionální strategii; tato strategie také musí zahrnovat doprovodná 

opatření (v podobě vzdělávacích, informačních opatření, do nichž jsou zapojeni rodiče a 

učitele); 

105. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro program „Mléko do škol“ zavedly systém 

spolufinancování, který bude fungovat na podobném principu jako systém užívaný pro 

program „Ovoce do škol“; Komise a členské státy by měly zvážit, zda by do 

spolufinancování neměla být zahrnuta i doprovodná opatření; kromě toho se domnívá, že 

nevyužité vnitrostátní finanční prostředky by mohly být přerozděleny mezi členské státy; 

106. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly účinné monitorovací a kontrolní systémy; 

Část XIV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 11/2011 nazvaná „Je režim zeměpisných 

označení koncipován a řízen tak, aby byl účelný?“ 

107. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora a bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že: 

– právní ustanovení týkající se systému zeměpisných označení nestanoví minimální 

požadavky na kontrolu specifikací výrobků a neupravují takové aspekty, jako je 

minimální působnost kontrol, jejich četnost, metodika jejich výběru a subjekty 

zapojené do jednotlivých fází produkce a distribuce, které podléhají kontrole; 

– nařízení (ES) č. 882/2004 se nezabývá tím, zda jsou kontroly v souvislosti se 

systémem zeměpisných označení, které mají členské státy provádět s cílem zabránit 

nedovoleným postupům a odhalovat je, povinné a jakou mají mít povahu; 

108. je znepokojen tím, že to podle auditu Účetního dvora tato situace vede ke stavu, kdy se 

kontrolní systémy členských států v řadě důležitých aspektů liší, a je toho názoru, že tyto 

rozdíly je nutno v budoucnu odstranit; bere na vědomí návrh Komise (COM(2010)0733), 

který je součástí tzv. „balíčku režimů jakosti“; požaduje odpovídající kontrolní strukturu a 

systém, který zajistí konzistentní kvalitu výrobků s označením chráněné označení původu 

a chráněné zeměpisné označení a účinně zabrání nepovoleným postupům ve všech 

členských státech a odhalí je; je však toho názoru, že to nesmí vést k vršení dalších fází 

kontroly, stanovování maximálních kontrolních požadavků a dalšímu nárůstu byrokracie; 



109. souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby audity kontrol, které členské státy provádějí 

v rámci systému zeměpisných označení, zahrnula Komise do svého plánu pravidelných 

auditů v členských státech, a žádá Komisi, aby tak učinila; 

110. připomíná zjištění Účetního dvora, že postup přezkoumávání žádostí na úrovni členských 

států a Komise je zdlouhavý, a žádá Komisi, aby stávající příliš byrokratické a zdlouhavé 

postupy registrace zjednodušila a zkrátila, aby se systém zeměpisných označení stal 

atraktivním pro potenciální žadatele, které v současnosti odrazují časově příliš náročné 

postupy podávání a vyřizování žádostí; 

111. je znepokojen tím, že audit Účetního dvora zjistil, že povědomí spotřebitelů a producentů 

o systému zeměpisných označení je nízké; je také znepokojen tím, že možnosti, které se v 

současnosti využívají k nápravě této situace, se ukázaly jako prostředky, které nejspíše 

informovanost o systému zeměpisných označení nezvýší a nejsou přiměřené k tomu, aby 

motivovaly producenty k účasti; žádá proto Komisi, aby současný stav důkladně 

prozkoumala, vypracovala jasnou strategii a navrhla efektivní opatření a prostředky k 

nápravě současné nedostatečné informovanosti o systému zeměpisných označení, 

výrobcích, které nesou tato označení, a o tom, jaká jsou loga systému – aby například 

vedla ze své iniciativy informační kampaň apod.; 

112. podporuje doporučení Účetního dvora, že by měl být zaveden systém vzájemné pomoci, 

který odpovídá specifickým potřebám vnitrostátních orgánů, které se zabývají režimem 

zeměpisných označení; 

113. připomíná, že systém Unie pro zeměpisné označování rozlišuje dva typy ochranných 

označení: chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení; zdůrazňuje, že 

takovýto popis je pro spotřebitele matoucí, neboť dostatečně neobjasňuje, jaký je mezi 

nimi rozdíl; navrhuje proto jednoznačnější ukazatele, které spotřebitelům umožní chápat, 

v čem se chráněná označení liší, pokud jde o míru a typ vztahu, který existuje mezi 

produktem a zeměpisnou oblastí; 

114. je znepokojen nedávnými tiskovými zprávami, které informují o nepatřičném používání a 

zneužívání zeměpisných označení ze strany některých třetích zemí; žádá Komisi, aby 

přijala aktivní opatření, která ochrání výrobky registrované v systému zeměpisných 

označení Unie také v prostředí mezinárodního obchodu, a aby pracovala na příslušných 

dohodách s třetími zeměmi; 

115. vyzývá Komisi, aby  Parlament informovala o výsledcích svých kroků; 

Část XV – Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 15/2011 nazvaná „Zajišťují postupy Komise 

účelné řízení kontroly státní podpory?“ 

116. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora a obecně souhlasí s jeho doporučeními, přičemž 

předkládá následující připomínky a bere na vědomí skutečnost, že pro audit bylo vybráno 

pouze osm členských států; 

117. bere na vědomí hodnocení Účetního dvora, podle něhož Komise reagovala rychle a 

účinně na finanční krizi a přispěla tak výrazným způsobem k tomu, že nedošlo k úpadku 

žádné významné finanční instituce sídlící v Unii; 

118. vyzývá Komisi, aby zaujala aktivnější postoj ve svých vztazích s členskými státy, 



zejména aby: 

– vyvinula větší úsilí, pokud jde o zvyšování informovanosti o předpisech týkajících 

se státní podpory, a to tím, že bude šířit osvědčené postupy a poskytovat praktičtější 

poradenství; 

– zajistila, aby veškerá státní pomoc byla ve vhodných případech řádně hlášena, a 

vyvinula způsoby, jak potrestat členské státy, které tuto povinnost nesplní; 

– bez dalších prodlev navýšila lidské zdroje určené pro kontrolu státní pomoci; 

119. je si vědom nedostatků, pokud jde o potřebu zrychlit postup rozhodování a zvýšit 

transparentnost, a vyzývá Komisi, aby přijala opatření, jejichž cílem bude zkrácení délky 

postupu šetření; bere na vědomí vysoký počet žádostí o informace zaslaných členským 

státům a doporučuje Komisi, aby jej omezila s cílem urychlit postup; vyzývá Komisi, aby 

informovala Parlament o tom, jak dlouhá je průměrná doba pro uzavření případů v 

jednotlivých členských státech za poslední čtyři roky; 

120. vyzývá Komisi, aby dále zvážila, zda-li by zkušenosti získané při úspěšném řešení 

finanční krize mohly být využity jako běžný postup za „normálních“ okolností , a žádá 

Komisi, aby do září 2012 informovala Parlament o možných změnách, které by mohly být 

zavedeny; 

121. zdůrazňuje, že je důležité zajistit právní jistotu pro všechny zúčastněné strany; vyzývá 

proto Komisi, aby: 

– rychle vyřídila nepodložené stížnosti; 

– zrychlila postup vyřizování stížností obecně a vyčlenila nezbytné prostředky s cílem 

dále omezit počet nevyřízených případů; 

– řádně informovala stěžovatele, členský stát a příjemce o pokroku, jehož bylo 

dosaženo u jednotlivých případů a o výsledku vyšetřování; 

122. bere na vědomí nedostatky ve využívání dostupných lidských zdrojů a vítá záměr Komise 

zavést lepší systém pro záznam využití pracovní doby; schvaluje návrh Účetního dvora 

zavést manažerské výkaznictví, jehož účelem je účinně kontrolovat využití pracovní doby 

na jednotlivé případy a objem práce jednotlivých zpracovatelů; očekává, že tento systém 

bude plně zprovozněn do konce roku 2012; 

123. zdůrazňuje důležitost kontroly státní pomoci; doporučuje proto Komisi, aby posílila 

kontrolní činnosti, pokud jde o velikost vzorku i rozsah; 

124. bere na vědomí nedostatky v postupu sběru údajů, vyzývá Komisi, aby zlepšila jeho 

efektivitu a spolehlivost a aby informovala o pokroku s ohledem na zavádění aplikace 

SARI1 před ukončením postupu udělování absolutoria za rok 2010; 

125. vyzývá Komisi, aby rozšířila následné posouzení dopadu státní podpory a kontroly státní 

                                                 
1  Aplikace SARI je nová centrální databáze, do níž mohou orgány udělující státní pomoc v 

členských státech vkládat přímo údaje o jejich výdajích na podporu (Zvláštní zpráva č. 15/2011, 

s. 60). 



podpory na podniky, trhy a ekonomiku jako celek; 

o 

o o 

126. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru 

Evropské unie a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie (řada L). 

 


