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1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise 
a výkonné agentury (2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový 
rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise 2018 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU 
(COM(2019)0299),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o právním státě na Maltě ve světle 
nejnovějších informací v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové3,

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 15/2019: Provádění balíčku opatření pro 
personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků 
pro zaměstnance,

– s ohledem na pracovní dokument týkající se zvláštní zprávy Účetního dvora č. 15/2019: 
Provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v Komisi – značné 
úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance, který vypracoval parlamentní Výbor 
pro rozpočtovou kontrolu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s.1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Přijaté texty, P9_TA(2019)0103.



odst. 1 Smlouvy o Evropské unii týkajících se Polska a Maďarska1,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 
spolu s odpověďmi orgánů2 a na zvláštní zprávy Účetního dvora,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti3 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria Komisi 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 (05760/1/2020 – 
C9-0018/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20024, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20125, 
a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení;

1. uděluje absolutorium Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0014.
2 Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
4 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
5 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.



na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům, 
kontrolním orgánům členských států na celostátní a regionální úrovni, a aby zajistil 
jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).



2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na 
rozpočtový rok 2018 (2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový 
rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2018 spolu 
s odpověďmi agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 10.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121, a zejména 
na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým 
se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se 
správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto 
nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/776/EU ze dne 18. prosince 2013 
o zřízení výkonné agentury „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast“, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/336/ES4,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 
oblast za plnění rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 343, 19.12.2013, s. 46.



3. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2018 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový 
rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury pro malé a střední 
podniky a rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací,  které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 12.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20121, a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími 
se správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec 
tohoto nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/771/EU ze dne 17. prosince 2013 
o zřízení Výkonné agentury pro malé a střední podniky a o zrušení rozhodnutí 
2004/20/ES a 2007/372/ES4,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru 
pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury pro malé a střední podniky za plnění 
rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury pro malé a střední podniky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil 
jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 73.



4. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na 
rozpočtový rok 2018 (2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, 
zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny na rozpočtový rok 2018 spolu 
s odpověďmi agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 7.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20121, a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se 
správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto 
nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/770/EU ze dne 17. prosince 2013 
o zřízení Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví a potraviny a kterým se zrušuje 
rozhodnutí 2004/858/ES4,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2014/927/EU ze dne 17. prosince 2014, 
kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu 
pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, 
zemědělství a potraviny“5,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství 
a potraviny za plnění rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl 
III – Komise a výkonné agentury;

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 69.
5 Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 183.



3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).



5. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2018 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury Evropské rady pro 
výzkum na rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za 
rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2018, spolu s odpovědí agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 30.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121, a zejména 
na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se 
správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto 
nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/779/EU ze dne 17. prosince 2013 
o zřízení Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum a zrušení rozhodnutí 
2008/37/ES4,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za plnění 
rozpočtu výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury Evropské rady pro výzkum, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil 
jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 58.



6. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2018 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury pro výzkum 
na rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro výzkum za rozpočtový rok 2018, spolu s odpovědí agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 47.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20121, a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se 
správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto 
nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/778/EU ze dne 13. prosince 2013 
o zřízení Výkonné agentury pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/46/ES4,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury pro výzkum za plnění rozpočtu 
výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury pro výzkum, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 54.



7. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2018 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Výkonné agentury pro inovace a sítě 
na rozpočtový rok 20183,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury 
pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí agentury4,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti5 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o absolutoriu, které má být 
uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05762/2020 
– C9-0019/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20026, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 376, 6.11.2019, s. 46.
4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 34.
6 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20121, a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém 
nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 
stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se 
správou programů Společenství3, a zejména na čl. 66 první a druhý pododstavec tohoto 
nařízení,

– s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise 2013/801/EU ze dne 23. prosince 2013 
o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení Rozhodnutí 2007/60/ES 
ve znění rozhodnutí 2008/593/ES4,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Komise plnit 
rozpočet a řídit programy a podle článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie tak 
má činit ve spolupráci s členskými státy na vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení,

1. uděluje absolutorium řediteli Výkonné agentury pro inovace a sítě za plnění rozpočtu 
výkonné agentury na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí, rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – 
Komise a usnesení, které je nedílnou součástí těchto rozhodnutí, řediteli Výkonné 
agentury pro malé a střední podniky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil 
jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 65.



8. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20181,

– s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový 
rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria 
za rozpočtový rok 2017 (COM(2019)0334),

– s ohledem na výroční zprávu Komise 2018 o řízení a výkonnosti rozpočtu EU 
(COM(2019)0299),

– s ohledem na výroční zprávu Komise orgánu příslušnému pro udělení absolutoria 
o interních auditech provedených v roce 2018 (COM(2019)0350) a na připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2019)0300),

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 
spolu s odpověďmi orgánů3 a na zvláštní zprávy Účetního dvora,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti4 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria Komisi 
za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05760/1/2020 – C9-0018/2020),

– s ohledem na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20025, a zejména na články 
62, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.
4 Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.
5 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



č. 966/20121, a zejména na články 69, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se 
stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů 
Společenství2, a zejména na čl. 14 odst. 2 a 3 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

1. schvaluje uzavření účtů souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v usnesení, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Soudnímu dvoru 
Evropské unie, Účetnímu dvoru a Evropské investiční bance a také parlamentům 
členských států a jejich kontrolním orgánům na celostátní a regionální úrovni a aby 
zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.



9. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, 
které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného 
rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury 
(2019/2055(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise,

– s ohledem na svá rozhodnutí o udělení absolutoria za provádění rozpočtu výkonných 
agentur na rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na článek 99 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro regionální 
rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, 
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen 
a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0069/2020),

A. vzhledem k tomu, že výdaje Unie jsou významným nástrojem při plnění politických cílů 
a v průměru představují 1,9 % výdajů vládních institucí členských států;

B. vzhledem k tomu, že při udělování absolutoria Komisi Parlament v rámci možností 
prověřuje, zda prostředky byly vynaloženy správně a zda byly dosaženy politické cíle;

Politické priority

1. poukazuje na to, že kdykoli Komise ve spolupráci s členskými státy plní rozpočet Unie, 
ať už se využívá jakéhokoli způsobu jeho plnění – sdílené, přímé nebo nepřímé řízení –, 
je dodržování zásad právního státu jednou z nezbytných základních podmínek 
dodržování zásad řádného finančního řízení zakotveného v článku 317 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen „ Smlouva o fungování EU“); zdůrazňuje, že 
všichni aktéři by se měli snažit využívat finanční prostředky transparentněji, účinněji 
a účelněji; je znepokojen finanční ztrátou způsobenou všeobecnými nedostatky, pokud 
jde o právní stát v řadě členských států, a trvá na tom, že by Unie měla být schopna 
ukládat vhodná opatření, která v takových případech zahrnují pozastavení, snížení a 
omezení přístupu k finančním prostředkům Unie; vítá proto návrh nařízení o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských 
státech, a vyzývá, aby byl tento návrh přijat přednostně;

2. zdůrazňuje, že v souvislosti s omezenými finančními zdroji v rozpočtu Unie, které by 
měly podporovat větší priority a úkoly Unie, je ochrana finančních zájmů Unie nanejvýš 
důležitá a že je třeba na všech úrovních vynaložit v oblasti prevence a boje proti 
podvodům, korupci a zneužívání finančních prostředků Unie co největší úsilí; 
zdůrazňuje, že vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) představuje 
zásadní vývoj v oblasti ochrany finančních zájmů Unie; staví se kriticky 



k podfinancování a nedostatku zaměstnanců tohoto úřadu v době jeho budování 
a k tomu, že Komise podceňuje jeho potřeby; zdůrazňuje, že tento úřad musí zpracovat 
až 3 000 případů ročně; poukazuje na to, že aby mohl být EPPO podle předpokladu plně 
funkční do konce roku 2020, potřebuje 76 dalších pracovních míst a 8 milionů EUR; 
důrazně Komisi vybízí, aby předložila návrh opravného rozpočtu; opakuje, že 
Parlament je zcela proti tomu, aby došlo ke snížení počtu zaměstnanců Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům (úřad OLAF) o 45 míst;

3. připomíná, že v článku 61 finančního nařízení, které vstoupilo v platnost dne 2. srpna 
2018, byla rozšířena definice střetu zájmů; vyzývá Komisi, aby jakožto strážkyně 
Smluv bojovala proti všem formám střetu zájmů a pravidelně posuzovala preventivní 
opatření, která členské státy přijímají k tomu, aby jim zabránily; vyzývá Komisi, aby 
navrhla společné pokyny k zamezení střetu zájmů vysoce postavených politiků; 
naléhavě žádá Radu, aby přijala společné etické normy ve všech otázkách souvisejících 
se střetem zájmů a zajistila ve všech členských státech jejich společný výklad; 
zdůrazňuje, že vzhledem k rozšířeným problémům se střetem zájmů při rozdělování 
finančních prostředků Unie v oblasti zemědělství je nežádoucí, aby členové Evropské 
rady, ministři zemědělství, funkcionáři nebo jejich rodinní příslušníci přijímali 
rozhodnutí o podpoře příjmů;

4. vítá záměr Účetního dvora začít využívat metodiku vydávání osvědčení, v jejímž rámci 
shromažďuje dostatečné množství příslušných důkazů, aby mohl dospět k závěru 
ohledně legality a správnosti účetní závěrky, který vydává příslušný subjekt; připomíná 
zjištění Účetního dvora, že je nutné urychleně zvýšit kvalitu a spolehlivost orgánů 
členských států a že by se tento požadavek měl odrazit v metodice vydávání osvědčení; 
doporučuje Účetnímu dvoru, aby své náhodné kontroly doplnil přístupem založeným 
na riziku, aby se jeho zprávy o míře chyb více zaměřily na oblasti, kde s největší 
pravděpodobností dojde k výskytu problémů;

5. vyzývá proto Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy a zajistila komplexní 
přesné a spolehlivé údaje, přičemž cílem, který by přitom měla mít na zřeteli, je 
důsledné zavedení jednotného systému auditu; vyzývá Komisi, aby zajistila používání 
transparentní metodiky a důsledné terminologie a zefektivnila své vykazování, zejména 
pokud jde o míru chyb, aby nedocházelo k nejasnostem a nedostatku transparentnosti;

6. konstatuje, že měření realizace priorit, politiky a programů EU je náročným úkolem; 
poukazuje však na to, že k pochopení situace, ke zjišťování nových problémů 
a k přijímání nápravných opatření v případě neplnění cílů nebo v případě, že by 
výsledky unijní politiky měly negativní dopad na dosažení stanovených cílů jiné 
politiky, má zásadní význam účinné sledování výkonnosti;

7. vyzývá Komisi, aby:

– lépe sladila obecné cíle na vyšší úrovni s konkrétními cíli politiky a jednotlivých 
programů, 

– vymezila robustnější klíčové ukazatele výkonnosti, které by spíše než výsledky 
orgánů, jež realizují výdajové programy Unie a její výdajovou politiku, odrážely 
dopad a výsledky samotných programů a příslušných oblastí politiky,

– využívala aktualizované informace o výkonnosti, aby bylo možné cíle a ukazatele 



včas upravit, 

– kladla větší důraz na výsledky a přínos financování ze strany Unie nad rámec 
pouhých výstupů;

8. vítá záměr Účetního dvora poskytnout orgánům příslušným k udělení absolutoria 
hodnocení, které by se v případě každé oblasti politiky Unie vztahovalo jak 
na dodržování předpisů, tak i na její výkonnost a které by odpovídalo rozpočtovým 
položkám pro jednotlivé kapitoly uvedené v jeho výroční zprávě;

9. vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby urychlily postup udělování absolutoria na rok n+1;

10. znovu opakuje, že je jednoznačně nutné zajistit užší spolupráci mezi celními orgány 
členských států, aby nedocházelo k negativním důsledkům pro rozpočet Unie 
a členských států, zejména pokud jde o ztráty týkající se DPH, obchod a padělané 
výrobky;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy posoudila možnost zefektivnění 
výběru cel a získání částek, jejichž úhrada nebyla podvodně provedena, a také možnost 
lepšího výběru cel;

12. je znepokojen rizikem, že dojde k podhodnocení dodávek zboží v rámci elektronického 
obchodu ze třetích zemí, a vyzývá Komisi, aby s cílem zajistit užší spolupráci mezi 
členskými státy prováděla dostatečnou kontrolu a sledovala situaci v těchto státech;

13. konstatuje, že v rámci evropského srovnávacího přehledu inovací byl v posledních 
letech zjištěn ve většině členských států pozitivní trend; 

14. vyzývá Komisi, aby věnovala větší pozornost zeměpisnému rozdělení prostředků 
na výzkum, aby bylo zajištěno provádění špičkového výzkumu v celé Unii a vytvoření 
rovných podmínek pro dosažení růstu a tvorbu pracovních míst; navrhuje, aby se 
na podporu inovací a špičkového výzkumu více využívaly strukturální fondy; 
zdůrazňuje, že z rámcových programů se musejí financovat všechny fáze výzkumu 
a inovací; poukazuje na to, že ač základní výzkumné projekty často přinášejí hmatatelné 
výsledky pouze v delším časovém horizontu, jsou nezbytné k zajištění vynikajících 
výsledků Unie v oblasti výzkumu a inovací a k přilákání nejlepších vědců; 
se znepokojením konstatuje, že některé třetí země účastnící se společných výzkumných 
projektů ohrožují ochranu finančních zájmů Unie;

15. znovu opakuje, že je znepokojen vysokou mírou nevypořádaných závazků především 
kvůli pozdnímu zahájení financování projektů a programů v rámci finančního rámce 
na období 2014–2020 a v důsledku pomalého využívání evropských strukturálních 
a investičních fondů (ESI fondy); vyzývá příslušné členské státy, aby urychlily realizaci 
programů v rámci politiky soudržnosti a souvisejících plateb, aniž by rozvolnily 
nezbytné kontroly, a aby zvýšily transparentnost pro žadatele a omezily složitost s cílem 
zkrátit dobu jejich provádění; vyzývá Komisi, aby navrhla návrat k pravidlu n+2; 
vyzývá Komisi, aby důsledně monitorovala uplatňování uvedených fondů v členských 
státech v případě jejich nedostatečného uplatňování a nízké míry čerpání;

16. upozorňuje na zásadní význam politiky soudržnosti a strukturálních a investičních 
fondů z hlediska zmenšení rozdílů mezi členskými státy a regiony, podpory 
hospodářského růstu a zaměstnanosti, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a tím 



z hlediska zlepšení každodenního života evropských občanů; 

17. vyzývá Komisi, aby zvýšila odbornou podporu celostátních, regionálních nebo místních 
orgánů (školení, komunikace atd.) s cílem dosáhnout vyšší míry čerpání prostředků;

18. konstatuje, že v souladu s právními předpisy Unie jsou oprávněnými příjemci přímých 
plateb v rámci společné zemědělské politiky (SZP) osoby, které na půdě hospodaří; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se předpisy přijímaly s cílem zabránit situaci, kdy by 
se dotace Unie vyplácely příjemcům, kteří získali danou půdu nezákonnými nebo 
podvodnými prostředky, jak bylo zjištěno v některých členských státech; s ohledem na 
takové případy, jaké hlásí agentura OLAF na Slovensku a v Itálii, zdůrazňuje, že by 
Komise měla předložit návrhy, v nichž by bylo jasně uvedeno, že nájemní nebo 
vlastnické smlouvy na půdu musejí být založeny na zásadách právního státu a že je 
nutné dodržovat vnitrostátní právní předpisy týkající se práv pracovníků, včetně práv 
týkajících se příjmů zemědělských pracovníků; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s agenturami členských států předložila standardizovaný veřejně přístupný formát 
zveřejňování konečných příjemců dotací v rámci SZP (který by se řídil příslušným 
rozhodnutím Soudního dvora);

19. je hluboce znepokojen nedávnými případy vyšetřování italských orgánů, které odhalilo 
podvod ve výši 5,5 milionu EUR a několik mafiánských struktur zneužívajících 
zemědělské dotace Unie pro své kriminální účely, jež ohrožují poctivé zemědělce, kteří 
se účastní dražby půdy ve vlastnictví státu, a opomíjejí vnitrostátní pracovní právo; 
domnívá se, že hrozí, že dojde k podkopání finančních zájmů Unie a peněz daňových 
poplatníků v celé Unii ze strany organizované trestné činnosti, a vyzývá Komisi, aby 
přijala nezbytná opatření, a zabránila tak zločineckým sítím získat peníze Unie; 
poukazuje na to, že je nutné zajistit lepší výměnu informací na úrovni členských států 
i mezi členskými státy a Unií, aby bylo možné rychle odhalit zločinecké organizace, 
které se snaží o dosažení nelegálních zisků; vyzývá Komisi, aby posílila kontrolní 
systémy, aby se tato situace už neopakovala; vyzývá dále Komisi, aby informovala 
orgán příslušný pro udělení absolutoria o veškerém novém vývoji situace;

20. vyzývá Komisi, aby pomocí přidělených prostředků podporovala lepší vyváženost 
pohlaví a přístup zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu;

21. vyzývá Komisi, aby pokračovala v digitalizaci svých služeb;

22. vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o zjednodušení administrativy s cílem přilákat 
malé struktury, jako jsou malé a střední podniky, aby se účastnily programů Unie nebo 
veřejných zakázek;

23. požaduje, aby Komise navrhla konkrétní mechanismus vyřizování stížností na úrovni 
Unie, který by podpořil zemědělce nebo příjemce dotací, kteří se potýkají například 
se záborem půdy, pochybením orgánů členských států, tlakem ze strany zločineckých 
struktur nebo organizovaného zločinu, a osoby, které jsou předmětem nucené nebo 
otrocké práce, a poskytl jim možnost urychleně předložit stížnost ke Komisi, kterou by 
měla Komise bez odkladu prověřit;

24. s politováním bere na vědomí, že v některých členských státech je většina přímých 
plateb v rámci SZP soustředěna v rukou několika příjemců; důrazně nesouhlasí 
s vytvořením a zřízením oligarchických struktur v některých členských státech; je 



hluboce znepokojen tím, že členové těchto oligarchických struktur čerpají prostředky 
Unie, zejména v oblasti zemědělství a soudržnosti, aby posílili své mocenské postavení; 
je toho názoru, že z finančních prostředků Unie by měla mít naopak prospěch většina 
občanů Unie;

25. je hluboce znepokojen nedávnými zprávami o tom, že zemědělské fondy údajně 
využívají oligarchické struktury; znovu opakuje, že jde o závažnou nespravedlnost vůči 
daňovým poplatníkům Unie, zejména vůči drobným zemědělcům a venkovským 
komunitám; vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu pravidel SZP a politiky 
soudržnosti za účelem spravedlivějšího přidělování finančních prostředků Unie, aby 
nedocházelo k pokřivenému rozdělování, kdy velkou většinu dotací Unie dostává 
v obou těchto oblastech úzká menšina příjemců (fyzických a právnických osob); 
považuje za nezbytné změnit pravidla víceletého finančního rámce (VFR), aby se 
zabránilo situaci, kdy jedna fyzická osoba, která je vlastníkem několika společností, má 
možnost získat v průběhu jednoho VFR dotace Unie v rámci SZP a politiky soudržnosti 
ve výši trojciferných milionových částek;

26. poukazuje na požadavky zajistit v rámci politiky soudržnosti a SZP transparentnost, 
podle nichž musejí příslušné orgány členských států vést v souladu s pravidly sdíleného 
řízení veřejně přístupný seznam příjemců finančních prostředků Unie; vyzývá členské 
státy, aby tyto údaje zveřejňovaly jednotným způsobem a zajistily interoperabilitu 
informací; vyzývá Komisi, aby s cílem získat přesný přehled o rozdělování dotací Unie 
ve všech členských státech shromažďovala a agregovala údaje a zveřejňovala seznamy 
největších 50 příjemců z každého fondu v každém členském státě a také 50 největších 
příjemců v rámci SZP a politiky soudržnosti (fyzických a právnických osob);

27. vyzývá Komisi, aby plně akceptovala zásadu sdíleného řízení a

– vytvořila jednotný standardizovaný informační systém, v jehož rámci by členské 
státy poskytovaly informace o konečných příjemcích prostředků z unijních fondů 
v oblasti zemědělské politiky a politiky soudržnosti; zdůrazňuje, že informace 
o konečných příjemcích prostředků by měly zahrnovat údaje o skutečných 
vlastnících společností (fyzických a právnických osobách),

– navrhla nařízení pro vytvoření informačního systému, který by umožnil orgánům 
členských států jednotné a standardizované poskytování informací v reálném čase 
zajišťující interoperabilitu se systémy v členských státech, aby byla zaručena větší 
transparentnost a spolupráce mezi Komisí a členskými státy a aby se dále 
zkvalitnila odpovědnost za platby, s cílem přispět zejména k včasnějšímu 
odhalování systémových chyb a případů zneužívání,

– pomáhala členským státům s vypracováním jejich informačního systému a s jeho 
přizpůsobením novému systému poskytování informací,

– sledovala kvalitu a úplnost údajů poskytovaných členskými státy,

– zajistila pomocí moderních digitalizovaných systémů větší účinnost a včasnost 
a menší byrokratickou zátěž;

28. je si vědom toho, že k vytvoření a zavedení takového systému IT je zapotřebí čas; je si 
zcela vědo toho, že za poskytování informací o příjemcích finančních prostředků 



v rámci sdíleného řízení odpovídají členské státy; požaduje zároveň rychlejší 
a transparentnější výměnu informací a údajů týkajících se unijních dotací v rámci 
politiky soudržnosti a SZP; vyzývá Komisi, aby orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria poskytla seznam 50 největších jednotlivých příjemců (fyzických osob, které 
jsou skutečnými vlastníky určité společnosti nebo několika společností) v každém 
členském státě a také seznam 50 největších příjemců unijních dotací (fyzických 
a právnických osob nebo fyzických osob, které jsou vlastníky několika společností) 
souhrnně ve všech členských státech; vyzývá Komisi, aby každoročně poskytovala tyto 
informace orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

29. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila návrhy SZP, které jsou v současné době na stole, a 
navrhla změny, aby byl budoucí režim v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu; 

30. vyzývá Komisi, aby do svých návrhů týkajících se VFR a Zelené dohody pro Evropu 
začlenila kritické závěry Účetního dvora, pokud jde o nedostatečnou účinnost a účelnost 
ekologizace SZP;

31. je velmi znepokojen alarmujícími informacemi tisku a nevládních organizací, pokud jde 
o dramatickou situaci nejzranitelnějších migrantů v registračních střediscích, zejména 
dětských přistěhovalců a uprchlých žen a dívek; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s orgány členských států přijala konkrétní opatření, která by zabránila zneužívání 
finančních prostředků Unie a lidí a obchodování s nimi, a aby zajistila, aby se tyto 
prostředky využívaly k ochraně základních práv; 

32. poukazuje na to, že stále častější realizace politiky Unie ve třetích zemích pomocí 
finančních nástrojů a svěřenských fondů, které se používají vedle rozpočtu Unie, by 
mohla omezit míru odpovědnosti a transparentnosti činnosti Unie; trvá na tom, aby 
Komise zajistila, aby bylo poskytování externí pomoci podmíněno dodržováním zásad 
právního státu a lidských práv v přijímajících zemích; poukazuje zejména na to, že je 
nutné zajistit, aby nebyly finanční prostředky Unie používány k podpoře jakékoli formy 
nucené nebo dětské práce; je znepokojen nedávnými zprávami v tisku o projektech 
v Eritreji, které obsahují určitá obvinění; naléhavě vyzývá Komisi, aby se těmito 
obviněními urychleně zabývala a včas o svých závěrech informovala orgán příslušný 
k udělení absolutoria;

33. vítá vynikající práci Účetního dvora, jehož činnost a zvláštní zprávy jsou základním 
nástrojem evropské transparentnosti a řádné správy věcí veřejných; bere na vědomí 
všechna doporučení Účetního dvora uvedená ve zvláštních zprávách z roku 2018 
a vyzývá evropské orgány, aby je rychle zavedly;

Prohlášení o věrohodnosti předkládané Účetním dvorem

34. vítá skutečnost, že Účetní dvůr považuje účty v roce 2018 za správné, tak jako je tomu 
již od roku 2007, a že dospěl k závěru, že příjmy v roce 2018 nebyly zatíženy 
významnou mírou chyb;

35. s uspokojením konstatuje, že prostředky na závazky, na nichž se zakládá účetní závěrka 
za rozpočtový rok, který skončil dne 31. prosince 2018, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné;

36. vítá pozitivní trend, který podle sdělení Účetního dvora vykazuje nejpravděpodobnější 



míra chyb v případě plateb ve srovnání s předchozími lety, jak je zřejmé z toho, že 
u plateb v roce 2018 byla nejpravděpodobnější míra chyb 2,6 %1;

37. konstatuje, že Účetní dvůr v posledních 26 letech vydal potřetí za sebou kvalifikované 
(a nikoli záporné) stanovisko k legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní 
závěrka, což znamená, že podle jeho názoru se významné chyby objevily hlavně 
ve výdajích spojených s prováděním plateb, které představují zhruba polovinu 
kontrolovaného základního souboru;

38. vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku pouze částečné účinnosti systémů dohledu 
a kontroly jsou platby již 26 let každý rok zatíženy významnou chybou; zdůrazňuje, že 
členské státy měly dostatek informací, aby mohly těmto chybám předejít nebo je odhalit 
a napravit předtím, než výdaje vykázaly Komisi, a že kdyby bývaly byly tyto informace 
použity, byla by odhadovaná míra chyb výrazně nižší; vyzývá Komisi, aby zavedla 
nástroje nezbytné k ještě lepšímu odhalování chyb ze strany orgánů členských států;

39. konstatuje, že míra chyb odhadovaná Účetním dvorem v případech, kdy jsou platby 
prováděny na základě úhrady nákladů, dosahuje 4,5 % (ve srovnání s 3,7 % v roce 2017 
a 4,8 % v roce 2016), zatímco míra chyb v případě nárokových plateb2 byla s výjimkou 
programů rozvoje venkova pod prahem významnosti, který činí 2 %; vyjadřuje 
politování nad tím, že míra chyb není v případě nárokových plateb jasně vyčíslena;

40. poukazuje na to, že nejvyšší odhadovanou míru chyb zjistil Účetní dvůr u výdajů 
na „Hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ (5,0 %), zatímco nejnižší významná 
chybovost u výdajů na „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ dosahovala 
prahu významnosti (2,0 %);

41. poukazuje dále na to, že podle názoru Účetního dvora zůstávají výdaje na výzkum 
v rámci okruhu „Konkurenceschopnost“ oblastí s vyšším rizikem a hlavním zdrojem 
chyb;

42. konstatuje, že Účetní dvůr poskytl v roce 2018 údaje o konkrétní chybovosti u čtyř 
okruhů VFR: „Konkurenceschopnost“, „Soudržnost“, „Přírodní zdroje“ a „Správní 
výdaje“;

43. poukazuje na to, že za rok 2018 představil Účetní dvůr chybovost podle jednotlivých 
oblastí politiky, ale nezabýval se chybovostí ve výdajových oblastech spadajících 
do okruhu 3 VRF „Bezpečnost a občanství“ a okruhu 4 „Globální Evropa“; vyzývá 
Účetní dvůr, aby zvážil, zda by k hodnocení finančních transakcí nebylo možné využít 
audit vzorku reprezentativní velikosti z těchto dvou okruhů; konstatuje dále, že Účetní 

1 Nejpravděpodobnější míra chyb v případě plateb byla v rozpočtovém roce 2017 
odhadnuta na 2,4 %, v roce 2016 na 3,1 %, v roce 2015 na 3,8 %, v roce 2014 na 4,4 %, 
v roce 2013 na 4,7 %, v roce 2012 na 4,8 %, v roce 2011 na 3,9 %, v roce 2010 na 
3,7 %, v roce 2009 na 3,3 %, v roce 2008 na 5,2 % a v rozpočtovém roce 2007 
na 6,9 %.

2 Spadají sem studentská stipendia a stipendia na výzkum (okruh 1a VFR – kapitola 5), 
přímá podpora pro zemědělce (okruh 2 VFR – kapitola 7) a rozpočtová podpora pro 
třetí země (okruh 4 VFR – kapitola 9). Správní platby představují především platy a 
důchody zaměstnanců EU (okruh 5 VFR – kapitola 10). Na nárokové výdaje připadá 
obecně přibližně 53 % kontrolovaného základního souboru.



dvůr nespecifikoval chybovost, pokud jde o rozvoj venkova a tržní operace v rámci 
SZP, ani neuvedl jednotlivou míru chyb v případě Evropského sociálního fondu (ESF), 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS); navrhuje, 
aby Účetní dvůr uvažoval o přepracování svého postupu při výběru vzorků, aby byla 
zajištěna lepší srovnatelnost mezi jednotlivými roky;

44. s politováním konstatuje, že Účetní dvůr se nezabýval chybovostí ve výdajových 
oblastech spadajících do okruhu 3 VRF „Bezpečnost a občanství“ a okruhu 4 „Globální 
Evropa“; domnívá se, že i když jsou částky v těchto okruzích poměrně nízké, mají 
mimořádný politický význam; zdůrazňuje, že audit vzorku reprezentativní velikosti 
z těchto dvou okruhů má z hlediska důkladného a nezávislého hodnocení finančních 
transakcí a také lepší kontroly využívání prostředků Unie ze strany Parlamentu zásadní 
význam, a vyzývá Účetní dvůr, aby ve svých příštích výročních zprávách poskytl údaje 
o míře chyb u plateb v těchto okruzích; 

45. podotýká, že Účetní dvůr provedl audit u transakcí v celkové výši 120,6 miliardy EUR, 
přičemž největší část celkového kontrolovaného souboru (48 %) tvoří „Přírodní zdroje“, 
zatímco váha podokruhu 1b VFR „Soudržnost“ je poměrně malá (kolem 20 %); 
vyjadřuje politování nad rozdělením kontrolovaného souboru vzhledem k velmi vysoké 
míře chyb v oblasti soudržnosti; navrhuje, aby Účetní dvůr při rozhodování o stanovení 
kontrolované části celkového souboru v rámci dalšího auditu zohlednil jak podíl 
celkových výdajů Unie, tak riziko spojené s chybami;

46. s překvapením konstatuje, že Účetní dvůr rozhodl, že největší část celkového 
kontrolovaného souboru v rámci ročního finančního auditu a auditu dodržování 
předpisů by měly tvořit přírodní zdroje, zatímco přímé platby v rámci SZP nejsou 
náchylné k chybám; konstatuje však, že v oblasti přímých plateb bylo zveřejněno 
několik případů střetu zájmů, organizovaného zločinu a korupce, po nichž následoval 
audit Komise; žádá, aby Komise a členské státy přijaly vhodnější opatření 
k předcházení a řešení případů, které ohrožují SZP;

47. poukazuje na to, že soubor, který Účetní dvůr kontroloval v rámci politiky soudržnosti, 
se lišil od souboru kontrolovaného v minulých letech, přičemž byl v období let 2007 
až 2013 tvořen konečnými platbami a v období let 2014 až 2020 výdaji, které byly 
tvořeny účetní závěrkou, již každoročně schvaluje Komise; domnívá se, že to znamená, 
že Účetní dvůr testoval operace, u nichž již byla na úrovni členských států provedena 
veškerá nápravná opatření; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory tomuto přístupu 
v rámci auditu byla míra chyb vyčíslena na velmi vysokých 5 %;

48. poukazuje na to, že podobně jako v předchozích letech se na odhadované míře chyb 
u rizikových výdajů podílely v roce 2018 nejvíce chyby týkající se způsobilosti 
(tj. výkazy nákladů obsahovaly nezpůsobilé náklady a týkaly se nezpůsobilých projektů, 
činnosti nebo příjemců); 

49. poukazuje však na to, že ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení dopadu chyb 
týkajících se způsobilosti (68 % v roce 2018, 93 % v roce 2017); konstatuje, že 
v roce 2018 Účetní dvůr zjistil výrazně vyšší počet chyb v oblasti veřejných zakázek, 
při uplatňování pravidel týkajících se státní podpory a u postupů při udělování grantů; 
vyzývá Komisi, aby těmto kategoriím chyb věnovala velkou pozornost a posoudila, zda 
představují riziko z hlediska svobodné hospodářské soutěže, nebo dokonce poukazují 
na možné případy korupce; v druhém případě by Komise neměla váhat s přijetím 



nápravných opatření a měla by informovat EPPO;

50. vyzývá Komisi, aby zefektivnila a zjednodušila strategické rámce upravující plnění 
rozpočtu Unie, a zvýšila tím zodpovědnost za výsledky a jasnost a transparentnost 
v případě všech zúčastněných stran;

Výroční zpráva o řízení a výkonnosti: výsledky dosažené při řízení

Spolehlivost údajů poskytovaných Komisí

51. s politováním konstatuje, že Účetní dvůr neprovedl audit výroční zprávy o řízení 
a výkonnosti; poukazuje však na to, že kontroloval některé výroční zprávy o činnosti, 
zejména výroční zprávu o činnosti GŘ AGRI, GŘ DEVCO, GŘ ECHO, GŘ NEAR, 
GŘ EMPL a GŘ REGIO;

52. poukazuje na to, že v kapitole věnované syntéze finančního řízení ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti uvádí Komise, že odhadované riziko v době platby činí 1,7 %, 
a potvrzuje, že je „riziko v době platby nejblíže nejpravděpodobnější míře chyb, kterou 
uvádí Účetní dvůr“ (s. 152 výroční zprávy o řízení a výkonnosti za rok 2018)1;

53. konstatuje, že Komise byla přesvědčena, že v roce 2018 bylo pokroku dosaženo 
zejména díky dobrému výsledku v oblasti soudržnosti ve výši 1,1 %2; s překvapením 
konstatuje, že za stejný kalendářní rok 2017 uvádí GŘ REGIO ve své výroční zprávě 
o činnosti za rok 2018 (s. 70) jinou míru chyb, a to 1,95 %;

54. poukazuje na to, že generální ředitel GŘ EMPL ve své výroční zprávě o činnosti 
za rok 2018, s. 83 uvádí, že:

– „se generální ředitelé GŘ REGIO a GŘ EMPL ve výročních zprávách o činnosti 
za rok 2017 rozhodli odhadnout riziko tak, že provedli prognózu zatím 
neschválené a nepotvrzené předběžné celkové míry zbytkových chyb ve výdajích 
za kalendářní rok 2017“,

– „Evropský účetní dvůr se domnívá, že je nutné výroční zprávu o činnosti dále 
zefektivnit a upravit tak, aby odpovídala novému rámci kontroly a získávání 
jistoty. V důsledku tohoto rámce trvá od konce příslušného účetního období téměř 
dva roky, než může Komise podat první zprávu o spolehlivosti míry zbytkových 
chyb zjištěnou auditními orgány za určité účetní období“;

55. žádá Komisi, aby zajistila, aby výroční zpráva o řízení a výkonnosti byla zcela 
spolehlivá a nebyla založena na odhadech;

56. konstatuje, že pokud jde o vnější vztahy, používá GŘ NEAR a GŘ DEVCO míru 

1 COM(2019)0299.
2 Výroční zpráva o řízení a výkonnosti za rok 2017, s. 77. Ve srovnání s rokem 2016 

spočívá hlavní změna v podstatném snížení chybovosti v oblasti soudržnosti, migrace 
a rybolovu. V této politické oblasti se dostávají stávající programy na období 2014–
2020 do plného tempa, což je vzhledem k nově zavedenému systému každoročního 
schvalování účetní závěrky a zadržování 10 % z každé průběžné platby do doby, než 
jsou provedeny veškeré kontroly a přijata a realizována veškerá nápravná opatření, 
spojeno s nižší mírou rizika.



zbytkových chyb uvedenou ve výroční zprávě o činnosti, která je výsledkem studií 
zabývajících se touto chybovostí, jež provedly externí společnosti;

57. poukazuje na to, že míra zbytkových chyb se počítá z transakcí vyplývajících 
z uzavřených smluv pouze v období mezi dny 1. září 2017 a 31. srpna 2018 
(rámeček 9.5 výroční zprávy EÚD za rok 2018), za které byly provedeny veškeré 
kontroly a audity; 

58. zdůrazňuje, že se míra zbytkových chyb v GŘ DEVCO a GŘ NEAR netýká pouze 
plateb provedených v roce 2018;

59. připomíná, že u Azylového, migračního a integračního fondu / Fondu pro vnitřní 
bezpečnost  (AMIF/ISF)uvádí GŘ HOME za rok 2018 „pouze míru zbytkových chyb, 
jelikož vnitrostátní auditní orgány – jak je uvedeno v příslušném právním základu – 
nemusejí GŘ HOME hlásit zjištěnou míru chyb“ (viz odpověď na otázku č. 14, slyšení 
komisaře Avramopoulose ze dne 18. října 2018); v důsledku toho podotýká, že se 
v případě hlášené míry chyb jedná o zbytkovou chybu, tj. odhadovanou chybovost 
sníženou o všechny částky odpovídající případným přijatým nápravným opatřením, 
která již účinně snížila expozici1; 

60. sdílí názor Účetního dvora (uvedený v bodě 6.73 výroční zprávy Účetního dvora za rok 
2018), že Komise ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti uvádí odhadované riziko 
v době platby v případě „Hospodářské, sociální a územní soudržnosti, jež odpovídá 
výdajům, které ještě neprošly celým kontrolním cyklem“; s politováním konstatuje, že 
to znamená, že Komise vyhodnocuje míru chyb v oblasti soudržnosti na základě čistých 
odhadů ve srovnání s účetním rokem 2017–2018, a nikoli na základě skutečných čísel, 
která jsou ověřena pro samotný finanční rok 2018;

61. zdůrazňuje, že Účetní dvůr z tohoto důvodu poznamenal, že údaje, které Komise uvedla 
ve své Výroční zprávě o řízení a výkonnosti, pokud jde o sociální a územní soudržnost, 
nejsou spolehlivé (viz bod 6.74 výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018);

62. zdůrazňuje dále, že vzhledem k tomu, že míra chyb, kterou uvádí Komise pro oblast 
soudržnosti, vnějších vztahů a některých oblastí vnitřní politiky, je založena 
na zbytkovém riziku, nelze porovnávat riziko v době platby, které uvádí Komise ve své 
výroční zprávě o řízení a výkonnosti, a chybovost, jak ji odhaduje Účetní dvůr; 

63. poukazuje na to, že pokud riziko v době platby, jak jej uvádí Komise, už přihlíží 
k finančním opravám, může být schopnost Unie situaci korigovat nadhodnocena; 
s politováním konstatuje, že to může mít vliv na spolehlivost;

64. vyjadřuje politování nad tím, že zjištěné chyby odrážejí přetrvávající nedostatky týkající 
se řádnosti výdajů vykázaných řídícími orgány a že Účetní dvůr zjistil nedostatky 
v metodice auditních orgánů týkající se výběru vzorků;

65. domnívá se, že pokud pověřené schvalující osoby při zveřejňování specifických oblastí 
svých výdajů, pro které vydají výhradu, odkážou na prahovou hodnotu významnosti 
ve výši 2 % vyjádřenou jako míra zbytkových chyb, podstupují nebezpečí, že rozpočet 

1 Viz rovněž odpověď na písemnou otázku č. 1, která byla položena s ohledem na slyšení 
komisaře Avramopoulose dne 11. listopadu 2019.



Unie nebude dostatečně ochráněn;

66. s politováním konstatuje, že odhady jednotlivých generálních ředitelství týkající se míry 
nesprávných výdajů nejsou založeny na konzistentní metodice; 

67. poukazuje na to, že ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství a výročních 
zprávách o řízení a výkonnosti se používá komplikovaná a nejednotná terminologie, 
která znemožňuje porovnávat uváděné výsledky jednotlivých generálních ředitelství 
v čase;

68. konstatuje zejména, že „se EÚD domnívá, že Komise ve výroční zprávě o činnosti 
GŘ REGIO a EMPL uvádí za účelem měření rizikových výdajů pro daná dvě období 
programů nejméně 13 různých mír chyb. Takové množství mír chyb by vedlo 
k nejasnostem a možným zmatkům, pokud jde o jejich význam a záruky, které 
poskytují“ (výroční zpráva o činnosti GŘ EMPL za rok 2018, s. 83);

69. konstatuje, že místo odkazování na míru zbytkových chyb tak jako v roce 2017 Komise 
ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti za rok 2018 používá termíny „míra chyb 
při uzávěrce“; podotýká, že se jedná o riziko v době platby snížené o odhadované 
budoucí opravy a zpětně získané částky, jejichž provedení očekávají správci prostředků 
EU ve vztahu k výdajům z roku 2018 v dalších letech stávajících programů; konstatuje, 
že se v případě této míry chybovosti jedná pouze o odhad;

70. upozorňuje, že podle výroční zprávy o řízení a výkonnosti rozpočtu Unie za rok 2018 
vydalo 30 pověřených schvalujících osob (stejně jako v roce 2017) prohlášení 
o věrohodnosti bez výhrad, zatímco 20 prohlášení (stejně jako v roce 2017) bylo 
podmíněno celkem 40 výhradami (v roce 2016 to bylo 38 a v roce 2016 činil počet 
výhrad 37);

71. poukazuje na to, že za rok 2018 Komise vydala 40 výhrad: dvě výhrady byly nové 
a 38 výhrad se opakuje; konstatuje, že bylo aktualizováno pět opakujících se výhrad 
z kvantifikovaných na nekvantifikované (nebo naopak) nebo kvůli změně rozsahu a že 
u všech výhrad byl vypočítán nebo přepočítán dopad na výdaje za rok 2018; konstatuje 
proto, že v případě výdajů za rok 2018 se odhaduje, že ohrožená částka v době 
vykazování činí 1 078 milionů EUR (pro srovnání: v roce 2017 činila 1 053 milionů 
EUR, v roce 2016 1 621 milionů EUR a v roce 2015 1 324 milionů EUR);

72. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory zlepšením zjištěným v rámci analýzy dopadu 
nápravných opatření se Komisi nepodařilo vyloučit riziko, že dopad nápravných 
opatření bude nadhodnocen; poukazuje na to, že v takovém případě by byly zjištěná 
míra zbytkových chyb a všechny výroční zprávy o řízení a výkonnosti nespolehlivé;

73. poukazuje zejména na to, že u více než tří čtvrtin výdajů za rok 2018 vycházejí 
generální ředitelství Komise ve svých odhadech výše ohrožené částky z údajů, které jim 
poskytují orgány členských států, zatímco z výročních zpráv o činnosti dotyčných 
generálních ředitelství Komise (zejména GŘ AGRI, GŘ REGIO a GŘ EMPL) je 
zřejmé, že kvalita a spolehlivost některých kontrol prováděných členskými státy je 
i nadále problematická;

74. opakuje svůj požadavek, aby Komise a členské státy zavedly řádné postupy 
pro potvrzení načasování, původu a výše nápravných opatření a aby poskytovaly 



informace uvádějící pokud možno rok, v němž byly platby provedeny, rok, v němž byla 
odhalena chyba, a rok, v němž byl v poznámkách k účetní závěrce uveden údaj 
o zpětném získání prostředků nebo o finanční opravě; 

75. bere na vědomí, že úřad OLAF v letech 2012 až 2018 vydal doporučení celkem 
ve 208 případech, v nichž vnitrostátní orgány nepřijaly žádné rozhodnutí1; poukazuje 
na to, že v některých členských státech se jejich orgány neřídí doporučeními OLAF 
dokonce ve většině případů, což by mohlo mít za následek přímé poškození finančních 
zájmů Unie a občanů;

76. se znepokojením si všímá devíti případů podezření z podvodu, které Účetní dvůr 
v roce 2018 oznámil úřadu OLAF;

77. vyzývá Komisi, aby zjednodušila postupy a metody, které používají generální 
ředitelství, a zajistila jejich větší jednotnost, aby bylo možné přihlédnout k veškerým 
požadavkům článku 247 finančního nařízení a zejména k jeho odstavci 1b, v němž se 
uvádí, že: „výroční zpráva o řízení a výkonnosti obsahuje informace o hlavních 
systémech řízení a správy v Komisi a i) odhadovanou míru chyb ve výdajích Unie 
založenou na konzistentní metodice a odhad budoucích oprav...“;

78. vyzývá Komisi, aby v souladu s článkem 247 finančního nařízení urychleně zajistila 
soulad své metodiky s metodikou, kterou používá Účetní dvůr, a poskytla rozpočtovému 
orgánu pouze jednu míru chyb, která by odpovídala riziku v době platby (míra chyb 
v době platby); vyzývá Komisi dále k tomu, aby poskytovala informace o odhadu 
budoucích oprav (míře zbytkových chyb) samostatně; naléhavě žádá Komisi, aby 
při podávání zpráv o těchto dvou odhadech používala u všech GŘ jednotnou 
terminologii; žádá, aby informace o pokroku v této oblasti byly Parlamentu poskytnuty 
do 30. června 2021;

79. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby od členských států 
získala spolehlivé údaje o míře chyb v době platby; vyzývá Komisi, aby v případě, že 
při kontrolách, které provádějí členské státy, budou zjištěny nedostatky, včas provedla 
příslušné úpravy;

80. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby od členských států 
získala spolehlivé údaje týkající se míry chyb v době platby;

81. vyzývá Účetní dvůr, aby:

a) ve své výroční zprávě hodnotil a posuzoval obě části výroční zprávy o řízení 
a výkonnosti a 

b) posoudil, zda by se ve výroční zprávě o činnosti generálních ředitelství neměla 
hodnota významnosti, která spouští mechanismus vyslovování výhrad, vyjadřovat 
místo míry zbytkových chyb jako riziko v době platby;

Rozpočtové a finanční řízení

82. konstatuje, že v roce 2018 byly závazky a platby, které byly v konečném rozpočtu 
k dispozici, téměř zcela vyčerpány: jednalo se o 99,5 % prostředků na závazky a 98,6 % 

1 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf


prostředků na platby;

83. poukazuje na to, že v roce 2018 došlo k výraznému zvýšení počtu žádostí členských 
států o platby z ESI fondů;

84. se znepokojením konstatuje, že do rozpočtu Unie byly zejména kvůli prodlevám 
vráceny značné částky nevyčerpaného ročního předběžného financování z ESI fondů: 
v roce 2018 se jednalo o 8,1 miliardy EUR (ve srovnání s 5,4 miliardy EUR 
v roce 2017), což vedlo k podstatnému navýšení účelově vázaných příjmů v uvedených 
dvou letech;

85. zdůrazňuje, že v roce 2018

– nebylo potřeba provádět žádné dodatečné platby, a že 5,3 miliardy EUR 
dostupného celkového rozpětí pro platby z předešlých let nebylo zapotřebí, 

– tuto částku však nebylo možno převést, neboť již bylo dosaženo stropu celkového 
rozpětí pro platby na rok 2019 i na rok 2020,

– do roku 2019 nebo 2020 nebylo možné převést ani další prostředky na platby 
ve výši 11,2 miliardy EUR nevyužité v roce 2018;

86. poukazuje na to, že podle předpovědí Účetního dvora (bod 2.15 a 2.16 výroční zprávy 
Účetního dvora) může činit nevyužitá částka v roce 2020 celkem 44,9 miliardy EUR; 
připomíná, že pružnost, kterou celkové rozpětí pro platby nabízí, končí spolu 
se současným VFR v roce 2020;

87. se znepokojením upozorňuje na to, že:

– i nadále rostla výše nevypořádaných závazků, která na konci roku 2018 dosáhla 
281,2 miliardy EUR (ve srovnání s 267,3 miliardy v roce 2017), a že 
za posledních sedm let od roku 2011 – odpovídajícího roku předešlého VFR – 
se zvýšily o 36 % (73,7 miliardy EUR);

– podle dlouhodobé prognózy Komise1  dosáhnou nevypořádané závazky do roku 
2023 výše 313,8 miliardy EUR, což se blíží odhadům Účetního dvora;

88. je znepokojen tím, že nesplacené závazky v roce 2018 nadále rostly a dosáhly nového 
rekordu, což představuje závažné riziko; vyzývá Komisi, aby s cílem omezit stávající 
a zabránit budoucím nesplaceným závazkům zlepšila finanční prognózy a v případě 
nutnosti pomohla zemí s hledáním způsobilých projektů, zejména projektů 
s jednoznačným evropským přínosem;

89. připomíná, že vysoký objem nevypořádaných závazků je způsoben zejména pomalým 
využíváním evropských strukturálních a investičních fondů, ale také meziročním 
rozdílem mezi závazky a platbami a zvýšením rozpočtu Unie (rychlý přezkum ze strany 
Účetního dvora „Zbývající závazky – bližší pohled“);

90. sdílí obavy Účetního dvora, že existuje vysoké riziko, že k pokrytí veškerých částek 
splatných v prvních letech nového VFR nebude dostatek prostředků na platby a že to 

1 COM(2018)0687.



bude platit zejména v roce 2021, prvním roce VFR na období let 2021–2017 (bod 2.20 
výroční zprávy EÚD, bod 2.20); 

91. poukazuje na to, že vzhledem k ještě pomalejšímu využívání ESI fondů než v rámci 
předchozího VFR je riziko nedostatečných prostředků na platby je ještě vyšší; v tomto 
ohledu poukazuje na to, že v 9 ze 13 členských států, které vstoupily do Unie 
od roku 2004, představují nesplacené závazky více než 15 % jejich ročních výdajů 
vládních institucí a že v případě, že nebude k dispozici dostatek prostředků na platby, 
aby pokryly všechny částky, by to mohlo představovat vážné finanční a politické 
problémy jak v těchto zemích, tak v rámci Unie;

92. upozorňuje na to, že podle Účetního dvora čerpaly členské státy celkově prostředky 
z ESI fondů v menším rozsahu než v odpovídajícím roce předešlého VFR (body 2,22 až 
2.24 výroční zprávy EÚD za rok 2018);

93. poukazuje na to, že rychlejší míru čerpání v rámci současného VFR oproti předešlému 
období má pouze Bulharsko, Lucembursko, Rakousko, Rumunsko a Finsko;

94. upozorňuje na to, že v posledních několika letech došlo k rozšíření záruk, a to hlavně 
přidáním záruky v případě Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) 
a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj; konstatuje, že k dalším zárukám patří záruky 
za vnější úvěrový mandát poskytnuté Evropské investiční bance (EIB) a záruky Unie 
zajišťující výpůjční a úvěrové operace, což jsou hlavně úvěry poskytované členským 
státům;

95. se znepokojením konstatuje, že navýšení záruk jen zvyšuje riziko, kterému je rozpočet 
Unie vystaven, jelikož se na ztráty, které očekává Komise, vztahují záruční fondy, jež se 
v rámci nového VFR spojí do společného rezervního fondu;

96. poukazuje na to, že v posledních letech Unie stále častěji využívala finanční nástroje 
a rozpočtové záruky, které poskytla skupině EIB, a že tato skupina je složitým 
způsobem provázána s unijním rozpočtem a má s orgány a institucemi Unie celou řadu 
různých ujednání o zodpovědnosti;

97. připomíná, že v současné době nespadají operace skupiny EIB, které nejsou 
financovány z rozpočtu Unie, avšak slouží týmž unijním cílům, do kontrolního mandátu 
Účetního dvora; poukazuje na to, že to znamená, že Účetní dvůr nemůže poskytnout 
úplný obraz vztahů mezi operacemi skupiny EIB a rozpočtem Unie; podporuje zejména 
žádost Účetního dvora o možnost provedení auditu operací EIB, které nesouvisejí 
s rozpočtem Unie; vyzývá k tomu, aby trojstranná dohoda mezi Komisí, EIB a Účetním 
dvorem, která má být prodloužena v roce 2020, obsahovala s cílem zvýšit vnější 
bezpečnost ustanovení, která by Účetnímu dvoru zjistila větší možnost provádět audit 
operací EIB; vyzývá navíc skupinu EIB, aby zajistila větší transparentnost 
hospodářských operací, svého využívání záruk z rozpočtu Unie, adicionality operací 
EIB a případných budoucích plánů na vytvoření rozvojové „dceřiné banky“ v rámci 
EIB; žádá, aby EIB a Parlament uzavřely s cílem zlepšit přístup Parlamentu 
k dokumentům a údajům EIB souvisejícím se strategickou orientací a finanční politikou 
dohodu o společném záměru, aby došlo k posílení odpovědnosti banky;

98. souhlasí s hlavními doporučeními Účetního dvora uvedenými v kapitole 2 jeho výroční 
zprávy za rok 2018;



99. vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která mají zabránit nepřiměřenému tlaku na výši 
prostředků na platby v prvních letech VFR v rámci programového období 2021–2027; 
požaduje, aby tato opatření zahrnovala:

a) zpřesnění prognózy platebních potřeb,

b) výzvu adresovanou rozpočtovému orgány, aby:

i) zajistil řádný poměr mezi prostředky na závazky a prostředky na platby 
zapsanými v rozpočtu v následujícím VFR tím, že navýší prostředky 
na platby, změní ustanovení platná pro závazky nebo sníží prostředky 
na závazky,

ii) vzal přitom v úvahu možnost vysokého objemu žádostí o platby 
v letech 2021 a 2022 a skutečnost, že nevyčerpané prostředky na platby 
nelze převést do příštího VFR,

c) pomoc zaměřenou na včasné přijetí právního rámce a podporu včasného 
plánování programů členskými státy;

100. vyzývá Komisi, aby ihned po zřízení společného rezervního fondu zajistila účinné řízení 
a aktuální sledování, jaké nároky mohou pro rozpočet EU vyplývat ze souvisejících 
záruk; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby při svém výpočtu efektivní míry tvorby 
rezerv vycházela z obezřetné metodiky založené na uznávaných osvědčených 
postupech;

101. vyzývá Komisi, aby každoročně rozpočtovému orgánu předkládala celkovou částku 
a rozdělení prostředků převedených z rozpočtu Unie na finanční nástroje spravované 
skupinou EIB a aby předkládala informace o míře uplatňování těchto finančních 
prostředků;

Rozpočet Unie a dosahování výsledků

102. zdůrazňuje, že cílem informací o výkonnosti je poskytnout údaje o tom, zda je v rámci 
politiky a programů Unie zajištěno účelné a účinné dosahování příslušných cílů; 
navrhuje, aby se, pokud je nutné dosáhnout zlepšení, využívaly informace o výkonnosti 
při procesu navrhování nezbytných nápravných opatření a nepřetržité sledování jejich 
realizace;

103. s potěšením konstatuje, že Účetní dvůr provedl v roce 2018 analýzu informací 
o výkonnosti, které zveřejnila Komise, a zabýval se zejména ukazateli výkonnosti:

– v programových prohlášeních připojených k návrhu rozpočtu na rok 2019,

– v přehledu výkonnosti programů financovaných z rozpočtu Unie na období 2014–
2020 vydaném poprvé v květnu 2018;

104. trvá na tom, že audit dodržování předpisů a audit výkonnosti představuje dvě strany téže 
mince; poukazuje na to, že sjednocení těchto dvou rozměrů, tj. vyhodnocení dosažených 
výsledků a zároveň zajištění legality a správnosti vynakládání finančních prostředků, by 
mělo orgánu příslušnému k udělování absolutoria umožnit, aby zajistil přínos Unie 
a kontroloval plnění rozpočtu ze strany Komise;



105. opětovně vyjadřuje politování nad tím, že výroční zprávy o činnosti generálních ředitelů 
Komise neobsahují prohlášení o kvalitě vykazovaných údajů o výkonnosti, která by 
byla podepsána uvedenými osobami, a že schválením výroční zprávy o řízení 
a výkonnosti proto sbor komisařů přebírá celkovou politickou odpovědnost za finanční 
řízení rozpočtu Unie, ale nikoli za informace o výkonnosti a výsledcích;

106. s velkým zájmem vítá a sleduje záměr Účetního dvora aktualizovat své posouzení 
výkonnosti při vynakládání unijních prostředků ve své výroční zprávě a zejména 
vypracovat pro každý okruh VFR kapitolu o dodržování povinností a o výkonnosti;

107. vítá skutečnost, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 vložil do kapitoly 3 
pod názvem „Dosahování výsledků díky rozpočtu“ souhrn hlavních zvláštních zpráv 
zveřejněných v uvedeném roce podle jednotlivých okruhů VFR; konstatuje, že 
ze zveřejněných odpovědí na zprávy Účetního dvora za rok 2018 je zřejmé, že 
kontrolované subjekty v plném rozsahu přijaly 78 % z 388 doporučení vydaných tímto 
orgánem (ve srovnání s 68 % za rok 2017) a že v 18 % případů byla doporučení 
realizována pouze v určitých ohledech, přičemž přetrvávají podstatné nedostatky; 
konstatuje, že nebylo realizováno pouze 6 % doporučení;

108. vyjadřuje znepokojení nad tím, že administrativní kapacity mohou být v některých 
členských státech nedostatečné;

109. je znepokojen tím, že podle údajů obsažených v programových prohlášeních se celkově 
dosáhlo pouze mírného pokroku, pokud jde o plnění výkonnostních cílů, což lze 
vysvětlit opožděným a pomalým zahájením programů soudržnosti a programů rozvoje 
venkova;

110. zdůrazňuje, že podle Účetního dvora ukazatele ne vždy poskytovaly spolehlivý obraz 
skutečného pokroku;

111. trvá na tom, že s výpočtem pokroku v plnění cíle oproti výchozímu stavu a pokroku 
v plnění cíle vykázaným Komisí v přehledu výkonnosti programů by se mělo z různých 
důvodů nakládat obezřetně, neboť mnoho ukazatelů nebylo vhodně zvoleno nebo u řady 
ukazatelů nemohl být pokrok vyčíslen; konstatuje, že u téměř poloviny ukazatelů 
nebylo možné vyčíslit pokrok v dosažení cílové hodnoty oproti výchozímu stavu;

112. se znepokojením konstatuje, že u některých programů neměly údaje dostatečnou kvalitu 
a že některé programy obsahují nedostatečně náročné cíle; 

113. vyzývá Komisi k tomu, aby do programových prohlášení začlenila ukazatele, které by:

a) díky větší rovnováze mezi vstupy, výstupy, výsledky a dopady poskytovaly 
relevantnější informace o úspěších výdajových programů Unie,

b) měly jasnou souvislost s opatřeními financovanými z výdajových programů Unie,

c) odrážely dosažené úspěchy výdajových programů Unie spíše než výkonnost 
Komise a jiných orgánů, které programy provádějí, a

d) zahrnovaly programové cíle;

114. trvá na tom, že má-li být Komise schopna vyčíslit pokrok v naplňování cíle na základě 



výchozího stavu, měla by navrhnout u všech programů rámec výkonnosti spolu 
s ukazateli výkonnosti, které by měly níže popsané vlastnosti, a že pokud Komise tento 
postup nebude považovat u konkrétního ukazatele za vhodný, měla by své rozhodnutí 
v programových prohlášeních odůvodnit a uvést:

a) kvantitativní výchozí stav určující rok, k němuž se výchozí stav počítá,

b) kvantitativní milníky,

c) kvantitativní cíle určující rok, k němuž se cíl počítá,

d) údaje s požadovanou úrovní kvality, aby bylo možné snadno vyčíslit pokrok 
v plnění cílové hodnoty oproti výchozímu stavu;

115. vyzývá Komisi, aby usilovala o včasné získávání informací o výkonnosti u všech 
ukazatelů výkonnosti, například zavedením nových nástrojů pro vykazování 
na internetových platformách;

116. vyzývá Komisi ke zdokumentování plánovaných cílů a záměrů programů včetně kritérií, 
aby rozpočtový orgán mohl posoudit míru jejich náročnosti a výsledky při plnění cílů;

117. poukazuje na význam přísného sledování možného rizika korupce a podvodů v případě 
rozsáhlých infrastrukturních projektů; vyzývá Komisi k provádění pečlivého 
a nezávislého předběžného i následného hodnocení s ohledem na financovaný projekt;

118. vyzývá Komisi, aby dále zkvalitnila přehled výkonnosti programů, a to zejména:

a) použitím jedné metody pro vyčíslení pokroku dosaženého při plnění cíle oproti 
výchozímu stavu, a pokud se Komise domnívá, že to u konkrétního ukazatele 
nelze provést, měla by svůj přístup odůvodnit v přehledu výkonnosti programů,

b) vysvětlováním logiky výběru ukazatelů výkonnosti pro každý program;

119. vyzývá Komisi, aby s cílem zajistit zvyšování kvality i kvantity kontrol i nadále 
podporovala členské státy a aby šířila osvědčené postupy v boji proti podvodům;

Příjmy

Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2018

120. s potěšením konstatuje, že podle Účetního dvora nebyla míra chybovosti v příjmové 
stránce významná a že systémy spojené s příjmovou stránkou byly celkově účinné; 

121. konstatuje, že již třetí rok v řadě vyjadřuje GŘ pro rozpočet výhradu k objemu 
tradičních vlastních zdrojů vybraných Spojeným královstvím, neboť tato země 
neposkytuje do unijního rozpočtu uniklé clo z dováženého textilu a obuvi;

122. se znepokojením konstatuje, že rozsah letošní výhrady Účetního dvora byl rozšířen, tak 
aby zohledňoval možné ztráty tradičních vlastních zdrojů ostatních členských států 
v důsledku uvedeného podhodnocení, přičemž výše těchto ztrát zatím nebyla 
odhadnuta;



123. vyjadřuje politování nad tím, že poté, co Komise v roce 2011 požádala Spojené 
království, aby stanovilo rizikové profily pro dovoz podhodnoceného textilu a obuvi 
z Číny, trvalo Komisi více než sedm let, než zahájil řízení o nesplnění povinnosti;

124. vítá skutečnost, že v roce 2018 Komise zaslala Spojenému království odůvodněné 
stanovisko a celkové ztráty (jistinu a úroky) rozpočtu Unie vyčíslila na 2,8 miliardy 
EUR, přičemž v březnu 2019 případ předložila Soudnímu dvoru EU k rozhodnutí;

125. vyjadřuje politování nad tím, že klíčové vnitřní kontroly tradičních vlastních zdrojů 
provedené v Komisi a určitých členských státech, které Účetní dvůr posuzoval, byly 
účinné jen částečně;

126. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zaznamenal ve Španělsku nedostatky 
v systémech kontroly sestavování měsíčních výpisů vybraných cel;

127. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zaznamenal v náhodném vzorku tří 
vybraných zemí nedostatky ve správě vyměřených a dosud nevybraných cel; konstatuje, 
že se v případě těchto nedostatků jedná zejména o průtahy při vymáhání celního dluhu 
a o pozdní zaúčtování nebo odpis dluhů v účetním systému; bere na vědomí nedostatky 
v kontrolách zaměřených na výkazy tradičních vlastních zdrojů členských států, které 
provádí Komise;

128. vyjadřuje politování nad tím, že program kontrol Komise na rok 2018 ve vztahu 
k účinnosti vnitrostátních systémů pro výběr a poskytování správných částek tradičních 
vlastních zdrojů nebyl dostatečně podložen přehledným zdokumentovaným posouzením 
rizik, že v něm členské státy nebyly seřazeny podle míry rizik a že v něm nebyly 
uvedeny dopady a pravděpodobnost rizik;

129. se znepokojením konstatuje, že Komise neprováděla po obdržení měsíčních výkazů 
tradičních vlastních zdrojů žádnou systematickou analýzu neobvyklých změn v těchto 
výkazech, ani neshromažďovala příslušné informace, které by je zdůvodňovaly;

130. upozorňuje na to, že počet výhrad k HND a DPH se celkově nezměnil, ale počet 
otevřených případů souvisejících s tradičními vlastními zdroji se zvýšil o 14 %1;

131. vyjadřuje politování nad tím, že prověrka vybraných otevřených případů týkajících se 
tradičních vlastních zdrojů s finančním dopadem, již provedl Účetní dvůr, poukázala 
na jistá zpoždění na straně Komise, pokud jde o následnou kontrolu a uzavírání těchto 
bodů; kromě toho konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že 27 % otevřených případů 
zůstávalo nevyřešeno déle než pět let;

132. podotýká, že DPH přispěla k příjmům Unie ve výši 145 miliard EUR za rok 2018 
dvanácti procenty; v této souvislosti zdůrazňuje, že podle odhadu Komise výpadek 

1 Pokud Komise odhalí v údajích předložených členskými státy případy možného 
nedodržení nařízení o vlastních zdrojích, ponechá je otevřené pro případné změny do 
doby, než se ujistí o souladu těchto údajů s předpisy. U případů týkajících se HND a 
DPH se tento postup nazývá „vyjádření výhrady“. V případě tradičních vlastních zdrojů 
se příslušný postup nazývá „vytvoření otevřeného případu“. Poté, co Komise získá 
nezbytné informace od členských států, stanoví dopad výhrad a otevřených případů na 
rozpočet EU;



příjmů z DPH, což je rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH do rozpočtu členských 
států a skutečně vybranou DPH u ministerstev financí členských států, dosáhl 
v roce 2017 částky 137,5 miliard EUR1; konstatuje, že rozdíl v DPH pokrývá ztráty 
DPH, které mají dopad zejména na rozpočet členských států, a že ztráta může být mimo 
jiné způsobena platební neschopností, bankroty, správními chybami, daňovou 
optimalizací a také možnou nezákonnou/podvodnou činností;

133. se znepokojením konstatuje, že v roce 2018 Komise vyjádřila obecnou výhradu týkající 
se odhadu HND Francie, neboť země o sestavení svého HND neposkytla dostatečné 
informace;

134. konstatuje, že z pěti doporučení, která Účetní dvůr uvedl ve své výroční zprávě 
za rok 2015, provedla Komise v plné šíři pouze jedno, u dalšího realizovala jen určité 
části a u tří zavedla většinu jejich částí;

135. vyzývá Komisi, aby zavedla přehlednější zdokumentované posuzování pro účely 
plánování kontrol tradičních vlastních zdrojů, včetně analýzy míry rizik každého 
členského státu a rizika souvisejícího se sestavováním účtů A a B;

136. vyzývá Komisi, aby rozšířila rozsah měsíčních a čtvrtletních kontrol výpisů tradičních 
vlastních zdrojů z účtů A a B tím, že bude provádět hlubší analýzu neobvyklých změn, 
aby bylo možné neprodleně řešit případy případných nesrovnalostí;

137. potvrzuje své stanovisko, pokud jde o reformu systému vlastních zdrojů Unie, který 
představuje velmi pozitivní součást příjmů balíčku VFR na období 2021–2027; vítá 
proto zavedení tří nových vlastních zdrojů Unie a zjednodušení současných vlastních 
zdrojů založených na DPH navrhované pro VFR na období 2021–20272;

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 12/2019: Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu 
nedostatků při výběru DPH a cel.

138. konstatuje, že odhady unijních ztrát týkajících se DPH při přeshraničním poskytování 
služeb nejsou k dispozici, Komise však odhaduje ztráty z dodávek zboží nízké hodnoty 
ze třetích zemí až na 5 miliard EUR ročně;

139. poukazuje na úlohu členských států při uplatňování dohod o správní spolupráci, 
zajištění účinnosti kontrol, vymáhání sběru údajů a při sledování toho, zda obchodníci 
dodržují regulační rámec;

140. je si vědom toho, že vymáhání výběru DPH spadá do pravomoci členských států;

141. zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby členské státy prováděly výměnu informací 
se třetími zeměmi;

142. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím sítě Eurofisc rozšířily výměnu svých 
informací o možných podvodných společnostech a transakcích;

143. vyzývá daňové orgány členských států, aby rozšířily svou kontrolní činnost zaměřenou 

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en 
2 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 12/2019: Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu 

nedostatků při výběru DPH a cel.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en


na systém jednoho správního místa1;

144. naléhavě žádá Komisi, aby v členských státech prováděla dostatečnou kontrolní 
a monitorovací činnost;

145. vyjadřuje znepokojení v souvislosti s rizikem podhodnocování dodávek zboží ze třetích 
zemí při elektronickém obchodování; vítá opatření, která byla přijata s cílem vyřešit 
problém podvodů s DPH při elektronickém obchodování; 

146. žádá, aby byly rychle přijaty navrhované právní předpisy týkající se DPH 
při elektronickém obchodování s cílem odstranit nedostatky režimů prodeje na dálku;

147. vyzývá úřad OLAF, aby Parlament informoval o výsledku svého vyšetřování v oblasti 
elektronického obchodování týkajícího se případů dovozu oděvů nízké hodnoty 
a podezření z leteckého dovozu potenciálně citlivého zboží;

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

148. konstatuje, že podokruh 1a VFR s názvem „Konkurenceschopnost pro růst 
a zaměstnanost“ tvoří 13,7 % unijního rozpočtu, neboli 21,4 miliardy EUR; z této 
částky je vynaloženo 11,7 miliardy EUR (54,3 %) na výzkum a inovace, 2,4 miliardy 
EUR (11,1 %) na vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, 2,2 miliardy EUR 
(10,4 %) na dopravu a energetiku a 1,5 miliardy (7,2 %) na vesmír a na ostatní činnost;

Příspěvek k dosažení cílů EU do roku 2020

149. vyjadřuje spokojenost s tím, že evropský srovnávací přehled inovací odhalil pozitivní 
trend ve většině zemí Unie – zejména na Maltě, v Nizozemsku a ve Španělsku, přičemž 
Švédsko zůstává v Unii vedoucí inovační silou;

150. vyjadřuje politování nad tím, že většina členských států v naplňování cíle v podobě 
investic 3 % HDP do výzkumu a vývoje i nadále zaostává; zdůrazňuje, že GŘ 
pro výzkum a inovace uvádí v zásadě tři příčiny tohoto zdlouhavého vývoje, a to 
zejména a) nedostatečné veřejné a soukromé investice v této oblasti, b) omezenou 
kvalitu a účinnost vnitrostátních systémů výzkumu a inovací a c) případy selhání trhu 
spojené s rozhodnutím podniků investovat do oblasti výzkumu a inovací;

151. vítá skutečnost, že míra účasti malých a středních podniků v části „Vedoucí postavení 
v základních a průmyslových technologiích“ (LEIT) a v pilíři týkajícím se 
společenských výzev programu Horizont 2020 zůstává i nadále nad úrovní cíle 
programu a odráží značné úsilí vynaložené s cílem přilákat do programu tyto podniky, 
stejně jako zjednodušení uskutečněná za účelem usnadnění jejich účasti;

152. vítá rovněž, že podíl nových účastníků programu Horizont 2020 dosáhl míry 61,4 %, 

1 Dobrovolný systém pro usnadnění obchodování, který umožňuje osobám povinným k 
dani (podnikům v rámci EU i mimo EU), které poskytují přeshraniční telekomunikační, 
televizní a rozhlasové vysílání nebo služby elektronického obchodu osobám 
nepovinným k dani v členských státech, ve kterých nemají provozovnu, účtovat DPH z 
těchto dodávek a podávat přiznání k DPH prostřednictvím internetového portálu v 
členském státě, kde jsou registrováni jako plátci DPH.



čímž se podařilo překročit hranici 55 % stanovenou pro rok 2018;

153. vyjadřuje politování nad tím, že příspěvek Unie na opatření v oblasti klimatu v rámci 
programu Horizont 2020 nedosahuje v oblasti výdajů na změnu klimatu a udržitelnost, 
a tím i v rámci celého VFR na období 2014–2020 stanovených cílů; zdůrazňuje, že 
v souladu se závazkem Unie v rámci Pařížské dohody a s ohledem na Zelenou dohodu 
pro Evropu by mělo neprodleně dojít k výraznému navýšení výdajů na ochranu klimatu;

Rozsah a koncepce auditu

154. konstatuje, že Účetní dvůr podrobil analýze vzorek 130 operací, který byl navržen tak, 
aby byl reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do tohoto podokruhu VFR: 
skládal se z 81 operací z oblasti výzkumu a inovací (22 operací ze 7. rámcového 
programu a 59 operací z programu Horizont 2020) a ze 49 operací spadajících pod jiné 
programy a činnosti, zejména Erasmus+, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 
a vesmírné programy, přičemž kontroly proběhly u příjemců v 19 členských státech 
a čtyřech zemích mimo EU;

155. vítá skutečnost, že Účetní dvůr odhadl míru chyb v celém okruhu 1a VFR na 2,0 % a že 
toto číslo je nižší než v předchozích dvou letech, kdy odhadovaná míra chyb lehce 
přesahovala 4 %;

156. s politováním nicméně konstatuje, že v osmi případech vyčíslitelných chyb na straně 
příjemců obsahovala žádost o proplacení nákladů dostatek informací k tomu, aby 
Komise, vnitrostátní orgány nebo nezávislý auditor chybě předešli, odhalili ji nebo ji 
napravili ještě před schválením výdajů; konstatuje dále, že pokud by Komise řádně 
využila všechny informace, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb u této 
kapitoly by byla o 0,3 % nižší;

157. podotýká, že jako v předchozích letech se mnoho kvantifikovatelných chyb týkalo 
zaměstnaneckých nákladů; kromě toho byly zdrojem chyb i náklady na vybavení 
a infrastrukturu;

158. s překvapením vzal na vědomí, že předběžné kontroly příspěvku Unie u rozsáhlých 
infrastrukturních programů byly nejen časově náročné a nákladné (pokud jde o personál 
a dobu strávenou na cestách), ale často měly také malý vliv na zabránění vzniku chyb;

159. bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr přezkoumal auditní spisy společného 
auditního útvaru a soukromých auditních společností (pracovní dokumenty a podklady) 
a že v 11 případech byl tento orgán nucen provést dodatečné auditní postupy, a to 
hlavně kvůli potřebě získat další podklady nebo z důvodu rozporů v pracovních 
dokumentech;

160. je znepokojen metodickými chybami, které Účetní dvůr odhalil při vyčíslování míry 
chyb v rámci programu Horizont 2020: „Cílem auditů ex post je zkontrolovat schválené 
náklady v co největším rozsahu, zřídkakdy se však kontrolují všechny náklady. Míra 
chyb se místo skutečně kontrolovaného objemu počítá jako podíl všech schválených 
nákladů. To znamená, že jmenovatel ve výpočtu chyb je vyšší, takže míra chyb je 
podhodnocena. Jsou-li zjištěné chyby systémové povahy, je míra chyb extrapolována, 
což výše uvedené podhodnocení částečně vyvažuje. Protože u nesystémových chyb se 



však extrapolace neprovádí, je celková míra chyb i tak podhodnocena.“1;

161. konstatuje, že GŘ pro výzkum a inovace vyčíslilo míru chybovosti u sedmého 
rámcového programu a programu Horizont 2020: 

– GŘ pro výzkum a inovace odhadlo, že společná reprezentativní míra chyb 
u sedmého rámcového programu vyčíslená na víceročním základě lehce přesahuje 
5 %, přičemž míra zbytkových chyb se odhaduje na 3,36 %,

– míra zbytkových chyb v oblasti výzkumu a inovací dosahuje 2,22 % (2,24 % 
u GŘ pro výzkum a inovace) a po zohlednění auditních zpráv se očekává její 
nárůst přibližně na 2,45 % (2,48 % u GŘ pro výzkum a inovace);

162. konstatuje, že u GŘ pro výzkum a inovace se výše celkové částky ohrožené v době 
plateb uskutečněných za rok 2018 pohybuje od 97,6 milionu do 101,1 milionu EUR a že 
celková výše částky ohrožené při uzávěrce za rok 2018 se pohybuje od 69,1 milionu 
do 72,7 milionu EUR, což tvoří 2,21–2,33 % celkových nákladů;

163. upozorňuje na to, že instituty „částky ohrožené v době platby“ a „částky ohrožené 
při uzávěrce“ byly zavedeny pro účely provedení auditu v roce 2018;

164. vítá, že zjištění Účetního dvora (ve vztahu k podokruhům VFR) a Komise jsou 
podobná;

Finanční správa a interní kontroly

165. upozorňuje na to, že v případě sedmého rámcového programu nadále platí horizontální 
výhrada týkající se úhrady vykázaných nákladů;

166. upozorňuje na to, že GŘ pro výzkum a inovace v roce 2018 přímo spravovalo 56 % 
svého rozpočtu ve vztahu k uskutečněným platbám (v porovnání s 58 % v roce 2017) 
a že 44 % z nich bylo převedeno k realizaci dalším pověřeným orgánům;

167. bere na vědomí, že GŘ pro výzkum a inovace svěřilo EIB/EIF 15,05 % svého rozpočtu 
na rok 2018 vyhrazených na divizi Innovfin, přičemž účelem tohoto útvaru je 
podporovat výzkum a inovace prostřednictvím finančních nástrojů, a že částka 
převedená EIB/EIF činila 472,9 milionu EUR;

168. je toho názoru, že veškeré programy, akce a projekty skupiny EIB, které jsou 
spolufinancovány z unijního rozpočtu, by měly být předmětem auditu Účetního dvora;

169. je znepokojen tím, že ačkoli 4 740 ze 4 934 projektů z finančního období 2007–2013 
bylo uzavřeno, hodnota zpožděných úhrad prostředků na závazky (tzv. „reste à liquider“ 
či „RAL“) i nadále dosahuje částky 157,3 milionu EUR a Komise není schopna uvést, 
kdy budou tyto závazky uhrazeny2;

1 Bod 5.34 výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2018 
spolu s odpověďmi orgánů (Úř. věst. C 340, 8.10.2019).

2 Odpověď na otázku č. 10,  dotazník v rámci příprav na rozpravu s komisařem 
Moedasem, 



170. se znepokojením poukazuje na velmi nevyvážené přidělování finančních prostředků 
výzkumným pracovníkům v členských státech prostřednictvím programu 
Horizont 2020;

171. upozorňuje na to, že v současném programovém období 2014–2020 bylo vyčerpáno 
64,26 % rozpočtu;

172. vybízí GŘ pro výzkum a inovace, aby nadále pokračovalo ve svém úsilí o zjednodušení 
v souladu se zvláštní zprávou Účetního dvora č. 28/2018, aniž by to ale narušilo právní 
jistotu a následné kontroly měnilo na kontroly předběžné;

173. zastává názor, že by GŘ pro výzkum a inovace mělo věnovat větší pozornost měření 
unijního přínosu u investic do oblasti výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že měření 
výkonnosti v této oblasti by nemělo být založeno pouze na krátkodobých výstupech 
a peněžních ukazatelích, ale mělo by zohledňovat zvláštní povahu výzkumu; vybízí 
Komisi, aby vypracovala možnosti, jak transparentním způsobem zlepšit podporu 
rizikových projektů v oblasti výzkumu a inovací;

174. důrazně doporučuje, aby GŘ pro výzkum a inovace věnovalo větší pozornost měření 
unijního přínosu u investic do oblasti výzkumu a inovací;

Společnost HUAWEI

175. bere na vědomí, že pobočky společnosti HUAWEI podaly žádost o spolufinancování 
ze strany Unie v rámci programu Horizont 2020;

176. konstatuje však, že účastníci z Brazílie, Číny, Indie, Mexika a Ruska již finanční 
prostředky v rámci uvedeného programu nedostávají1;

177. připomíná, že pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont 2020 stanoví 
podmínky pro využívání výsledků a svěřují Komisi pravomoc vznášet námitky proti 
převodu vlastnictví či exkluzivním licencím uděleným ve třetí zemi, které nesouvisí 
s uvedeným programem;

178. bere na vědomí, že úřad OLAF v této souvislosti provedl analýzu informací o údajném 
protiprávním jednání a rozhodl se zahájit nové posouzení;

179. se znepokojením bere na vědomí nebezpečí záměrného zneužívání finančních 
prostředků Unie třetími zeměmi ve společných výzkumných projektech; připomíná, že 
tyto třetí země musí dodržovat pravidla integrity a ochrany finančních zájmů Unie 
stejně jako členské státy;

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

180. je znepokojen zjištěním Účetního dvora, podle něhož je třeba výrazně zlepšit fungování 
systému uvedené agentury pro vnitřní kontrolu, jakož i tím, že již druhým rokem po 
sobě Komise vyslovila k tomuto systému výhradu;

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf  

1 GŘ pro výzkum a inovace, výroční zpráva o činnosti za rok 2018, s. 16.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf


Doporučení

181. vyzývá GŘ pro výzkum a inovace, aby:

– přijalo odpovídající opatření v reakci na doporučení Účetního dvora týkající se 
tohoto podokruhu,

– provedlo co nejrychleji 26 dosud neuskutečněných doporučení útvaru interního 
auditu,

– věnovalo více pozornosti otázce posilování klimatických opatření (klíčového 
ukazatele výkonnosti) a kladlo si v tomto směru ambicióznější cíle,

– bylo obezřetnější ve vztahu k dodržování pravidel pro účast a šíření výsledků 
programu Horizont 2020,

– podporovalo vyváženější rozdělení zdrojů mezi členské státy v rámci programu 
Horizont 2020 a dále pomáhalo členským státům a výzkumným pracovníkům 
zejména při žádání o financování,

– zveřejnilo ve své výroční zprávě o činnosti veškeré své návrhy doporučení pro 
jednotlivé země v rámci evropského semestru,

– přehodnotilo způsob provádění předběžné kontroly široké výzkumné 
infrastruktury s cílem zlepšit její účinnost,

– do července 2020 spolu s agenturou EACEA podalo odpovědnému 
parlamentnímu výboru zprávu o reformních opatřeních přijatých za účelem 
nápravy situace,

– věnovalo zvláštní pozornost přidělování finančních prostředků příjemcům 
projektovým koordinátorem,

– investovalo do měření výkonnosti a unijní přidané hodnoty;

182. vyzývá Účetní dvůr, aby se ve své výroční zprávě ve větším rozsahu věnoval 
výkonnosti, pro niž jsou cenným zdrojem informací zvláštní zprávy Účetního dvora; 
v této souvislosti vítá návrhy, které byly předneseny dne 19. listopadu 2019 
v Lucemburku během návštěvy Výboru pro rozpočtovou kontrolu;

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

183. bere na vědomí informace poskytnuté Účetním dvorem o tom, že platby v podokruhu 1b 
VFR s názvem „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“ v roce 2018 činily 34,8 %, 
neboli 54,5 miliardy EUR ročního rozpočtu Unie; dále bere na vědomí, že z této částky 
se 30,1 miliardy EUR (55,1 %) vynakládá na EFRR, 9,3 miliardy EUR (17 %) na FS, 
13,9 miliardy EUR (25,6 %) pak na ESF a zbývající část je určena na další opatření;

184. bere na vědomí, že za rok 2018 vykázalo GŘ REGIO platbu ve výši 39,5 miliardy EUR, 
což představuje míru čerpání schválených prostředků na platby na rok 2018 ve výši 
98,52 %, a že GŘ EMPL vykázalo platbu ve výši 14,6 miliardy EUR, což představuje 
míru plnění ve výši 94,42 %;



Příspěvek k dosažení cílů Unie pro rok 2020

185. bere na vědomí, že Komise tvrdí s ohledem na klíčové ukazatele výkonnosti a na:

– pracovní místa, růst a investice, že každé vynaložené euro vygenerovalo 2,7 EUR 
dodatečného HDP a díky tomu bylo v posledním programovém období vytvořeno 
okolo 1,3 milionu pracovních míst,

– zintenzivnění výzkumu, technologický rozvoj a inovace, že původně 
předpokládaný počet projektů spolupráce mezi podniky a výzkumnými ústavy se 
s ohledem na projekty vybrané na konci roku 2017 téměř zdvojnásobil,

– konkurenceschopnost malých a středních podniků, že původně předpokládaný 
počet podniků využívajících podporu se s ohledem na projekty vybrané na konci 
roku 2017 zvýšil o 40 %,

– nízkouhlíkovou ekonomiku, že původně předpokládaný číselný údaj se s ohledem 
na projekty vybrané na konci roku 2017 více než zdvojnásobil a dosáhl naplnění 
cíle pro konec roku 2023 (6 708 megawattů dodatečné kapacity) z 69,2 %;

186. podotýká, že nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 (článek 71 
nařízení (EU) č. 1303/20131) nezahrnuje ustanovení, která definují dosažení výsledků a 
jejich udržitelnost jako kritéria stálosti produktivních investic z EFRR; bere na vědomí 
připomínky Účetního dvora o udržitelnosti2 a kvalitě uvedených investic a opakovaně 
vyzývá k tomu, aby dosažení výsledků bylo jedním z hlavních hledisek při hodnocení 
stálosti projektu, což umožní posoudit, do jaké míry byl pozitivní vývoj v hospodářství 
zapříčiněn obecným ekonomickým vzepětím, nebo financováním ze strany Unie;

Rozsah a koncepce auditu

187. konstatuje, že Účetní dvůr prozkoumal vzorek 220 operací, který byl sestaven tak, aby 
byl statisticky reprezentativní pro celé rozpětí výdajů spadajících do podokruhu 1b 
VFR, které auditní orgány již dříve zkontrolovaly;

188. se znepokojením bere na vědomí skutečnost, že Účetní dvůr v těchto 220 operacích 
našel a vyčíslil 36 chyb, jež auditní orgány neodhalily a že při zohlednění 60 chyb, které 
předtím auditní orgány zjistily, a oprav (v celkové výši 314 milionů EUR za obě 
programová období), které provedly orgány odpovědné za programy, odhadl Účetní 
dvůr míru chyb na 5,0 %;

189. konstatuje, že Komise nesdílí hodnocení Účetního dvora ve vztahu ke třem významným 
chybám, které se týkají programového období 2014–2020, a ke dvěma chybám 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

2 Viz zvláštní zpráva Účetního dvora č. 8/2018: Podpora z EU pro produktivní investice v 
podnikání – je zapotřebí více se zaměřit na otázku udržitelnosti.



týkajícím se programového období 2007–2013; konstatuje, že Komise odkazuje na 
různý výklad platných vnitrostátních nebo unijních pravidel s dopadem na vyčíslenou 
míru chyb1;

190. upřesňuje, že k hlavním zdrojům chyb se řadily hlavně nezpůsobilé náklady (37) 
a veřejné zakázky (18) a dále pak chybějící důležité podkladové dokumentace (3);

191. dále konstatuje, že do konce účetního období 2016/2017 bylo na finanční nástroje 
v zálohách vyplaceno 2,9 miliardy EUR, přičemž z této částky bylo od 1. července 2016 
do 30. června 2017 vykázáno 2,3 miliardy EUR (17 % celkového vyplaceného 
spolufinancování EU) a že během účetního období 2016/2017 bylo konečným 
příjemcům vyplaceno 1,3 miliardy EUR (43 %);

192. žádá Komisi, aby informovala orgán příslušný pro udělení absolutoria o tom, kdo má 
prospěch z úroku z částky ve výši 1,6 miliardy EUR doposud nevyplacené příjemcům, a 
aby od nynějška zahrnovala tuto informaci do svých ročních výkazů;

193. konstatuje, že audit Účetního dvora se týkal prostředků vyplacených na pět finančních 
nástrojů (dva z programového období 2014–2020 a tři z programového období 2007–
2013); konstatuje, že Účetní dvůr prověřil 30 záruk a 100 úvěrů spojených s těmito pěti 
nástroji na úrovni finančního zprostředkovatelství a odhalil 14 případů vyplacení 
konečným příjemcům, na které neexistoval nárok a které se týkají tří nástrojů 
prověřovaných uvedeným orgánem; týkaly se nezpůsobilých úvěrů či nezpůsobilých 
konečných příjemců a zrušených výplat, které členské státy nesprávně vykázaly jako 
uhrazené;

194. podotýká, že GŘ REGIO potvrdilo zbytkovou celkovou míru chyb ve výši 1,96 % za 
účetní rok 2016 až 2017 poté, co byl dokončen kontrolní cyklus členských států 
a Komise, a to na základě všech auditních podkladů dostupných k tomuto datu 
a neukončených řízení o sporných otázkách (konzervativní přístup) a že současně GŘ 
REGIO odhadlo, že potvrzená míra by mohla dosáhnout maximální výše 2,74 %;

195. se znepokojením bere na vědomí výrazný rozdíl mezi mírou chyb odhadovanou 
Účetním dvorem a Komisí;

196. dále konstatuje, že pro rok 2018 Komise zavedla dva nové pojmy: „částku ohroženou 
v době platby“2 a „částku ohroženou při uzávěrce“;

197. upozorňuje na to, že „částka ohrožená v době platby“ je založena na výkazech 
zaslaných členskými státy poté, co provedou odečet finančních úprav; konstatuje, že by 
se proto mohlo zdát, že Komise nemá o částkách ohrožených v době platby žádné 

1 Viz odpověď na otázku č. 24 v dotazníku pro komisaře Hahna určeného pro slyšení ve 
výboru CONT dne 11. listopadu 2019.

2 GŘ REGIO, výroční zpráva o činnosti za rok 2018, s. 111. „Riziko „v době platby“ se 
vyčíslí pro každý program pomocí zbytkové celkové míry chyb za rozpočtový rok 
2016/2017 ve výši potvrzené útvary Komise nebo, je-li vyšší, prostřednictvím zbytkové 
celkové míry chyb vykázané auditními orgány za rozpočtový rok 2017/2018 u 
„příslušných výdajů“ za vykazované období Komise (...)“; „riziko „při uzávěrce“ určí 
zbývající ohrožení příslušných výdajů za rok 2018, jakmile Komise provede nezbytné 
finanční úpravy s cílem snížit zbytkové celkové míry chyb u všech OP na 2 % (...)“.



informace přímo od zdroje;

198. kromě toho upozorňuje na skutečnost, že k částce ohrožené při uzávěrce se dojde 
extrapolačním výpočtem opírajícím se o zkušenosti Komise;

199. v této souvislosti považuje za užitečné připomenout ustanovení čl. 247 odst. 1 písm. b) 
bodu i) finančního nařízení, které Komisi ukládá, aby předložila „(...) odhadovanou 
míru chyb ve výdajích Unie založenou na konzistentní metodice a odhad budoucích 
oprav (...)“;

200. je znepokojen závěrem Účetního dvora, že se v současnosti může jen omezeně 
spolehnout na činnost odvedenou některými auditními orgány kvůli nedostatkům 
v metodice auditních orgánů pro výběr vzorků, dokumentaci auditní stopy a nakládání 
s chybami; vyjadřuje rovněž znepokojení nad tím, že se Účetní dvůr nemůže spolehnout 
na míru chyb předloženou Komisí, protože je založena na výdajích, které dosud 
neprošly úplným kontrolním cyklem a které nejsou stejné jako výdaje auditované 
Účetním dvorem;

201. považuje za neuspokojivé, že Účetní dvůr a Komise používají odlišnou metodiku k 
posouzení legality a správnosti finančních operací; z tohoto důvodu oba orgány dospěly 
k odlišným výsledkům u míry zbytkových chyb: ˃ 2 % (GŘ EMPL a GŘ REGIO), 5 % 
(Účetní dvůr); v tomto ohledu žádá, aby Účetní dvůr neposkytoval míru zbytkových 
chyb, ale míru chyb v platbách (před provedením oprav), s cílem zlepšit kvalitu 
hodnocení a kontroly Parlamentu;

202. upozorňuje kromě toho na skutečnost, že databáze obou orgánů se liší: zatímco Účetní 
dvůr zaujímá postoj pokrývající celý rok, Komise byla v roce 2018 schopna ověřit 
pouze výkazy za rok 2016/2017 a její postup se v tomto směru vztahuje na více let;

Finanční správa a vnitřní kontroly

203. upozorňuje na to, že GŘ REGIO vyslovilo v rámci současného programového období 
30 výhrad u 30 operačních programů; 18 výhrad zůstávalo pro programové období 
2007–2013 nadále v platnosti;

204. konstatuje, že na konci roku 2018 GŘ REGIO podalo zprávu o dokončení 99 % akčních 
plánů ke splnění podmínek ex ante a že počet nedokončených akčních plánů byl v roce 
2018 snížen na 6 (v roce 2017 jich bylo 8); se znepokojením bere na vědomí, že v 
případě neprovedených plánů byla vydána dvě rozhodnutí o pozastavení a zaslány dva 
dopisy před pozastavením, což by mohlo ohrozit včasné provádění operačních 
programů, z nichž většina se týká oblasti životního prostředí;

205. vyzývá Komisi, aby zajistila skutečné zjednodušení postupu včetně dokumentace 
potřebné k získání přístupu k financování, aniž by zanedbávala zásady auditu a 
kontroly;

206. je znepokojen tím, že provádění strukturálních fondů se opožďuje a že situace je ještě 
horší než ve stejném okamžiku v předchozím programovém období – zatímco nyní se 
míra čerpání pohybuje pod 40 %, ve srovnatelném okamžiku se v rámci programového 



období 2007–2013 nacházela pod 60 %1;

207. konstatuje, že výroční zpráva GŘ REGIO o činnosti za rok 2018 uvádí, že částka 18 
miliard EUR z fondů EFRR a FS, která se rovná 7,2 % celkových přídělů, má být v 
současné době podle plánu poskytnuta prostřednictvím finančních nástrojů;

208. s politováním konstatuje, že výroční zpráva o finančních nástrojích v rámci ESI fondů 
za rok 2018 byla zveřejněna teprve v lednu 2020; konstatuje, že na konci roku 2018 
činily příspěvky ESI fondů vyčleněné na finanční nástroje 16,9 miliard EUR, 7 miliard 
EUR bylo vyplaceno z ESI fondů finančním nástrojům (přibližně 41 %) a 3,7 miliardy 
EUR bylo investováno do konečných příjemců; vyzývá Komisi, aby výroční zprávu za 
rok 2019 zveřejnila do října 2020, aby mohla být daná zjištění začleněna do zprávy o 
udělení absolutoria za rok 2019;

209. připomíná svou žádost, aby vnitrostátní auditorské orgány mohly provádět audit 
finančních nástrojů v rámci rozpočtu Unie, snížit počet finančních nástrojů a zavést 
přísnější pravidla pro podávání zpráv správci fondů, včetně skupiny EIB a dalších 
mezinárodních finančních institucí, o výkonnosti a dosažených výsledcích, čímž se 
zvýší transparentnost a odpovědnost2;

210. zdůrazňuje, že pro finanční nástroje zaváděné v rámci Unie i mimo ni je nezbytná větší 
transparentnost, lepší odpovědnost a lepší podávání informací o výkonnosti a 
udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby její protějšky zavádějící finanční 
nástroje podporované z rozpočtu Unie zajistily maximální transparentnost a 
odpovědnost;

211. zdůrazňuje, že finanční nástroje mohou doplňovat granty, ale neměly by je nahrazovat3;

212. je vážně znepokojen tím, že nedoplatky na závazcích na konci programového období 
budou podstatně vyšší než na konci předchozího období, a že by to tudíž mohlo 
případně spustit další platební krizi;

213. bere na vědomí, že pokud jde o účetní období 2016/2017, GŘ REGIO potvrdilo míry 
zbytkových chyb vykázané auditními orgány (v některých případech bez významného 
dopadu i po provedení úprav), které byly u 135 operačních programů pod prahem 
významnosti, přičemž 29 programů muselo být revidováno v míře nad 2 %;

214. rovněž bere na vědomí, že za účetní období 2017/2018 přijalo GŘ REGIO 242 
ověřených účetních závěrek z celkového počtu 258; 16 jich nepřijalo; v této souvislosti 
poukazuje na to, že Účetní dvůr závěrky za toto období nepřezkoumával, neboť nebylo 
dokončeno ověřování;

215. konstatuje, že oblastmi nejvíce náchylnými k podvodům jsou v rámci strukturální 

1 Viz rovněž zvláštní zpráva EÚD č. 17/2018: Opatření Komise a členských států v 
posledních letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání 
prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky.

2 Bod 204 usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující 
připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a 
výkonné agentury (Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 29).

3 Bod 21 usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018.



politiky a politiky soudržnosti infrastruktura (34 %), životní prostředí (13 %) a výzkum 
(13 %) a že případy podvodů se týkají pravidel zadávání veřejných zakázek (52 %), 
neoprávněných výdajů (14 %) a střetu zájmů (8 %);

Závažné nesrovnalosti a zneužívání finančních prostředků v členských státech

216. konstatuje, že závěrečná zpráva o auditu GŘ REGIO o České republice byla poskytnuta 
sdělovacím prostředkům bez povolení; byl informován, že Komise provedla komplexní 
audity týkající se uplatňování unijního a vnitrostátního práva, přičemž pečlivě 
kontrolovala nejen správnost operací, ale také dodržování právních předpisů Unie a 
vnitrostátních právních předpisů o střetu zájmů; konstatuje, že Komise informovala 
o postupu auditů provedených GŘ REGIO a GŘ EMPL příslušný výbor Parlamentu na 
neveřejné schůzi v prosinci 2019; vyzývá Komisi, aby bezodkladně informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria a příslušný výbor/výbory Parlamentu o nejnovějším 
vývoji a zajistila další opatření v návaznosti na zjištění auditů;

217. vyjadřuje politování nad prvotními indikacemi, že auditoři zjistili v oblasti regionálního 
fondu a Fondu soudržnosti závažné nedostatky ve fungování řídicích a kontrolních 
systémů, a navrhli proto finanční opravu ve výši téměř 20 %; vyzývá Komisi, aby 
kriticky posoudila, zda tyto případy představují případy systematického zneužívání 
finančních prostředků Unie; očekává, že Komise přijme vhodný mechanismus, který 
zabrání takovým nedostatkům v budoucnosti;

218. rovněž vyjadřuje politování nad prvotními indikacemi, že auditoři Komise zjistili velmi 
závažné případy střetu zájmů v souvislosti s českou vládou; bere však na vědomí, že 
české vnitrostátní právní předpisy upravující střet zájmů před únorem 2017 netrestaly 
přidělování veřejných prostředků úředníkům veřejné správy; konstatuje, že prozatím 
nebyly za rok 2018 vykázány žádné výdaje; očekává, že Komise učiní vše pro to, aby 
byl tento proces dokončen účinně a včas, a plně provede všechna nezbytná nápravná 
opatření; s ohledem na zprávy o závažných obavách v souvislosti se střetem zájmů 
týkajícím se české vlády a zjištěným při auditech prováděných Komisí; naléhavě žádá 
Komisi, aby Parlament a Evropskou radu plně informovala o dané situaci;

219. vítá skutečnost, že Komise jeho příslušnému výboru sdělila, že GŘ REGIO provedlo 
finanční opravy ve výši více než 1,5 miliardy EUR z programů za období 2007–2013 
v Maďarsku, u nichž zjistilo nesrovnalosti, a že se tato částka týká následujících 
operačních programů:

– 2007HU161PO001 Hospodářský rozvoj 275 milionů EUR

– 2007HU161PO002 Životní prostředí a energetika 254 milionů EUR

– 2007HU161PO007 Doprava 371 milionů EUR

– 2007HU161PO008 Sociální infrastruktura 120 milionů EUR

– 7 regionálních operačních programů 473 milionů EUR

– 2007HU161PO010 Provádění 75 milionů EUR

220. uznává vynikající auditní práci Komise při odhalování systémových rizik a zdrojů chyb; 
vítá uložené finanční opravy; se znepokojením bere na vědomí značný čas potřebný k 



vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků; vyzývá Komisi, aby podrobněji 
informovala orgán příslušný pro udělení absolutoria o svých zjištěních ohledně 
systémových rizik a oligarchických struktur;

221. vyjadřuje politování nad tím, že auditoři Komise zjistili v oblasti ESI fondů závažné 
nedostatky ve fungování řídicích a kontrolních systémů, zejména ve vztahu ke kontrole 
postupů při zadávání veřejných zakázek;

222. připomíná, že ve vztahu ke všem operačním programům byla použita finanční oprava v 
paušální výši 10 %;

223. připomíná 25 % finanční opravu v oblasti rámcových dohod v odvětví vodního 
hospodářství v OP pro životní prostředí a energetickou účinnost v důsledku 
nesrovnalostí v oblasti veřejných zakázek;

224. připomíná 10 % paušální finanční opravu v operačním programu pro územní rozvoj a 
osídlení z důvodu nedostatků při výběru projektu;

225. dále bere na vědomí, že GŘ REGIO zatím předběžně neuzavřelo programy elektronické 
správy, což může znamenat další opravy;

226. se znepokojením bere na vědomí, že míra nesrovnalostí poukazuje na skutečnost, že v 
maďarských operačních programech existuje systémový problém, a to zpětně až do roku 
2007; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament a širokou veřejnost o tom, jak 
Komise sama vyhodnotila důvody této míry nesrovnalostí; zdůrazňuje, že 10 % paušální 
pokuta za špatné řízení operačních programů není dlouhodobým řešením vysoké míry 
zjištěných nesrovnalostí a že bez zdokonalených a přiměřených kontrolních a 
monitorovacích mechanismů se tato míra nemůže snížit;

227. žádá Komisi, aby k výše uvedeným programům stanovila jasnou časovou osu od 
začátku projektu až po zpětné získání prostředků a aby jednotlivé fáze vysvětlila;

228. dotazuje se Komise, jak budou vrácené částky zahrnuty do rozpočtu vzhledem k tomu, 
že mají dopad na programy z předchozího programového období 2007–2013;

229. připomíná, že se zasazuje o vytvoření mechanismu, na jehož základě bude možné, aby 
členské státy nerespektující hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii 
(dále jen „smlouva o EU“) nesly značné právní a finanční následky;

Doporučení

230. vyzývá Komisi, aby:

– rozšířila podávání zpráv o dopadu a udržitelnosti unijních investic s cílem ukázat 
přidanou hodnotu financování poskytovaného Unií,

– vynaložila větší úsilí na zlepšení stávajících rámců kontroly a získávání jistoty, 
aby bylo možné zavést řetězec jednotného auditu,

– uvedla ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti konkrétní míru chyb v době 
platby (před jejich opravou na vnitrostátní úrovni) a odhad budoucí opravy,



– pokračovala ve spolupráci s Účetním dvorem s cílem dále sladit metodiky auditu a 
výklad právních textů,

 – zveřejnila veškeré své návrhy doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského 
semestru,

– věnovala zvýšenou pozornost a přidělila větší odbornou podporu těm členským 
státům, u nichž je spolehlivost řídicích a kontrolních systémů omezená nebo 
žádná a kde existuje zvýšené riziko podvodu a korupce související s finančními 
prostředky, zejména těm členským státům, které se nepřipojily k EPPO,

– důrazně vybídla členské státy, aby se připojily k Úřadu evropského veřejného 
žalobce,

– věnovala zvláštní pozornost rámcovým dohodám uzavřeným prostřednictvím 
postupů zadávání veřejných zakázek, protože podvody a korupce s nimi spojené 
představují zvýšené riziko pro finanční zájmy Unie,

– snížila co nejrychleji nedoplatky na závazcích,

 – omezila automatické rušení závazků na programové období 2021–2027 z roku 
n+3 na n+2, aby členské státy podnítila k rychlému provedení programů;

– uložila finanční opravy za chyby, které zjistí Účetní dvůr, v souladu s příslušnými 
právními předpisy,

– upřesnila ve výročních zprávách o činnosti, jak byly částky realizované 
následnými finančními opravami uloženými členskými státy a Komisí znovu 
použity, zejména v případech, kdy se jednalo o podvod, korupci nebo jinou 
trestnou činnost,

– upřesnila ve výročních zprávách o činnosti, zda a jak byly následné finanční 
opravy uložené členskými státy a Komisí znovu použity dotčenými členskými 
státy,

– bezodkladně zveřejnila výroční zprávu o finančních nástrojích v rámci ESI fondů 
za rok 2020,

– zvýšila transparentnost tím, že umožní vyhledávání vítězných uchazečů na 
internetové stránce elektronického zadávání veřejných zakázek Unie,

–  stanovila používání počítačového programu ARACHNE jako předběžnou 
podmínku pro členské státy k využívání fondů Unie; aby přezkoumala možnost 
použití údajů z programu ARACHNE a soudních rozhodnutí členských států a 
Soudního dvora Evropské unie s cílem vytvořit „černou listinu EU“ společností a 
jejich skutečných majitelů nebo jednotlivců, kteří byli odsouzeni za podvod nebo 
korupci nebo jinou trestnou činnost související s čerpáním finančních prostředků 
Unie, a možná jim zakázat možnost ucházet se o finanční prostředky Unie na 
období pěti let, a aby pečlivě zkontrolovala všechny jejich probíhající projekty, 
které zahrnují platby z fondů Unie,

– poskytla další podporu a pokyny členským státům prostřednictvím svých různých 



mechanismů, včetně technické pomoci, kterou má k dispozici, a specializované 
pracovní skupiny pro posílení správní kapacity pro čerpání finančních prostředků 
Unie a pro plynulý přechod ze současného do příštího programového období,

– sladila účetní období strukturálních fondů s účetními obdobími Účetního dvora,

– zajistila, že bude v programovém období 2021–2027 zachováno zadržování 10 % 
průběžných plateb, a že budou zadržované částky uvolněny až po úplném 
ukončení ověřování a a že budou zavedena nezbytná zlepšení nebo nápravná 
opatření,

– vypracovala společné pokyny ke střetům zájmů vysoce postavených politiků; 
spolu s členskými státy vytvořila účinné právní nástroje, které zabrání tomu, aby 
z fondů soudržnosti Unie čerpaly oligarchické struktury,

– zvážila zavedení přímého řízení namísto sdíleného řízení v případě záměrného 
zneužívání finančních prostředků v novém VFR;

231. vyzývá Účetní dvůr, aby se ve své výroční zprávě ve větším rozsahu věnoval 
výkonnosti, přičemž cenným zdrojem informací jsou v tomto ohledu zvláštní zprávy 
Účetního dvora; v této souvislosti vítá návrhy, které přednesl Účetní dvůr během 
návštěvy Výboru pro rozpočtovou kontrolu  dne 19. listopadu 2019;

Přírodní zdroje

Dodržování požadavků

232. bere na vědomí, že pro rozpočtový rok 2018 odhaduje Účetní dvůr míru chybovosti 
v celém okruhu „Přírodní zdroje“ na 2,4 %, což stále přesahuje 2% práh významnosti;

233. zdůrazňuje, že složitost podmínek způsobilosti zvyšuje riziko chyb v oblasti rozvoje 
venkova, tržních opatření, rybolovu, životního prostředí a klimatických opatření; 
poukazuje na to, že tyto oblasti představují přibližně čtvrtinu rozpočtu okruhu „Přírodní 
zdroje“; 

234. konstatuje, že ze 156 plateb, které Účetní dvůr prověřoval v oblastech s vyšším rizikem, 
vykazovala chyby jedna čtvrtina a že hlavní příčiny těchto chyb souvisely 
s podmínkami způsobilosti, pravidly pro zadávání zakázek nebo pravidly pro granty 
a nepřesnými informacemi o zemědělské ploše; 

235. s uspokojením konstatuje, že v případě rozpočtu odpovídajícímu přímým platbám 
z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (72 % okruhu „Přírodní zdroje“) 
je podle odhadů Účetního dvora míra chybovosti v této oblasti pod prahem 
významnosti, který činí 2 %; 

236. poukazuje na to, že z 95 přímých plateb, které Účetní dvůr prověřoval, bylo 81 % bez 
chyb a že většinou se jednalo o menší přeplatky (do 5 %), které vznikly především 
proto, že zemědělci poskytli nepřesné informace o zemědělské ploše; 

237. zdůrazňuje, že za pozitivní výsledky, kterých bylo dosaženo v oblasti přímých plateb 
z EZZF, vděčíme zejména kvalitě integrovaného administrativního a kontrolního 
systému, systému evidence půdy, geoprostorové žádosti o podporu a předběžným 



křížovým kontrolám žádostí zemědělců;

238. bere na vědomí, že podle názoru Účetního dvora jsou číselné údaje, které Komise 
uvedla ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti, ve shodě se závěrem jeho auditu; 

239. poukazuje na to, že v roce 2018 uskutečnilo GŘ AGRI kontrolní návštěvy 
17 certifikačních subjektů a zjistilo, že u většiny z nich je potřeba zlepšení, a tudíž že 
spolehlivost práce většiny navštívených certifikačních subjektů je pouze omezená, co se 
týče ověření legality a správnosti a že nedostatky byly zjištěny zejména u metodiky 
výběru vzorků a rozsahu kontrol způsobilosti;

Výkonnost 

240. konstatuje, že opatření pro rozvoj venkova byla provedena obecně v souladu s plánem 
a že členské státy zkontrolovaly přiměřenost nákladů; 

241. upozorňuje na skutečnost, že možnosti zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou 
jednorázové částky nebo paušální sazby, mohou u některých projektů usnadnit správu 
a udržet náklady pod kontrolou; 

242. lituje, že vnitrostátní orgány možnosti zjednodušeného vykazování nákladů příliš 
nevyužívaly, přestože by to bývalo mohlo být užitečné asi u třetiny projektů, které 
Účetní dvůr kontroloval; bere však na vědomí snahy GŘ AGRI pomoci členským 
státům překonat potíže a problémy, se kterými se potýkají při zavádění možností 
zjednodušeného vykazování nákladů;

243. se zneklidněním si všímá toho, že Účetní dvůr nadále shledává nedostatky v používání 
ukazatelů výsledků, pokud jde o společný monitorovací a hodnotící rámec SZP 
(CMEF); 

244. s politováním bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že téměř jedna třetina opatření 
pro rozvoj venkova neměla v rámci CMEF příslušný ukazatel výsledku, a pokud tyto 
ukazatele byly definovány, netýkaly se vždy cílů oblastí zájmu; 

245. doporučuje, aby: 

– Komise posoudila účinnost opatření členských států s cílem řešit základní příčiny 
chyb a v případě nutnosti vydala další pokyny,

– certifikační subjekty zlepšily své postupy, aby mohla Komise jejich práci plně 
využívat jako svůj primární zdroj jistoty o správnosti výdajů na SZP,

– Komise řešila nedostatky, které zjistil Účetní dvůr v souvislosti s jejím návrhem 
nové SZP ohledně společného monitorovacího a hodnotícího rámce;

Klíčové ukazatele výkonnosti

246. připomíná, že jedním z hlavních cílů SZP je zajistit zemědělcům stabilní příjmy 
a podporu v zájmu zachování pracovních míst a vytváření nových a podpořit růst 
a investice na celém území Unie; shledává, že v méně rozvinutých venkovských 
oblastech podporuje SZP v rozporu se svými hlavními cíli primárně velké vlastníky 
půdy a méně pomáhá drobnějším zemědělcům, kteří ji obdělávají;



247. se znepokojením bere na vědomí, že stejně jako v předchozích letech podle výroční 
zprávy o činnosti GŘ AGRI za rok 2018 „příjem ze zemědělské činnosti na výrobní 
faktor v přepočtu na pracovníka na plný úvazek se reálně zvedl, ale příjmy obecně 
zaostávají za platy v rámci celé ekonomiky“; vyzývá Komisi, aby k této situaci 
přistupovala s velkou vážností a vzala přitom v potaz důsledky skutečnosti, že platy 
zemědělců obecně zaostávají za ostatními platy, zejména v méně rozvinutých 
venkovských oblastech;

248. bere na vědomí, že míra zaměstnanosti ve venkovských oblastech v Unii překonala 
úroveň z doby před krizí z roku 2008 a dosáhla 67,7 %;

249. poukazuje na to, že klíčový ukazatel výkonnosti týkající se míry zaměstnanosti na 
venkově se neurčuje pouze faktorem SZP;

250. s hlubokým znepokojením bere na vědomí, že podle výroční zprávy GŘ AGRI 
o činnosti za rok 2018 se počet osob pracujících v zemědělství snížil z 11 595 (1 000 
ročních pracovních jednotek) v roce 2008 na 9 363 (1 000 ročních pracovních jednotek) 
v roce 2017 (str. 22);

251. bere na vědomí pozitivní trend, na který poukazuje Komise u klíčového ukazatele 
výkonnosti týkajícího se minimálního podílu půdy, na níž jsou uplatňovány zvláštní 
environmentální postupy; 

252. zdůrazňuje však, že Komise ve svém pracovním dokumentu1, že „navzdory cílům 
ekologizačních opatření stanovených nařízením o přímých platbách nepředstavovaly 
environmentální a klimatické cíle významný faktor, který by měl vliv na provádění ze 
strany členských států. Členské státy (...) tuto flexibilitu nevyužívají k maximalizaci 
přínosů v oblasti životního prostředí a klimatu; rozhodnutí jsou zřejmě motivována 
spíše administrativními otázkami a zemědělskými aspekty, včetně snahy co nejméně 
narušit zemědělské postupy“;

253. vyjadřuje politování nad tím, že stejně jako v předcházejících zprávách Účetní dvůr opět 
zjistil nedostatky v používání ukazatelů výkonnosti, včetně mezer v kvalitě ukazatelů 
výsledků2; zdůrazňuje, že dosažení navrhovaného přechodu k SZP založené na 
výkonnosti bude vyžadovat vypracování komplexního souboru společných ukazatelů 
výsledků a důkladné uplatňování těchto ukazatelů;

254. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby financování SZP bylo v souladu s cíli Zelené dohody 
pro Evropu a Pařížské dohody;

255. vyjadřuje zejména politování nad tím, že „Komise tak musela dospět k závěru, že 
„celkové účinky v současné době uplatňovaných ekologizačních opatření na postupy 
řízení zemědělských podniků a na životní prostředí/klima jsou zřejmě dosti omezené, 
ačkoli mezi členskými státy existují určité rozdíly“, a že „opatření na diverzifikaci 
plodin vedlo k nárůstu rozmanitosti pěstovaných plodin asi o 0,8 % orné půdy“3;

256. upozorňuje na to, že ekologizační opatření v rámci SZP nedosáhla svého původního cíle 

1 SWD(2018)0478, s. 55.
2 Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim základní platby pro zemědělce – provozně funkční, 

ale s omezeným dopadem na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory.
3 SWD(2018)0478, s. 56.



zlepšit environmentální výkonnost a zůstala režimem podpory příjmů, neboť jejím 
základem jsou stále platby na hektar; a připomíná, že podle zvláštní zprávy Účetního 
dvora č. 21/2017 to způsobilo riziko značné tzv. mrtvé váhy a dvojího financování;

257. se znepokojením poukazuje na to, že zatímco emise skleníkových plynů ze zemědělství 
v období let 1990–2010 výrazně poklesly, došlo k narušení tohoto trendu a emise mezi 
lety 2016–2017 ve chvíli, kdy byla zavedena ekologizační opatření, zase vzrostly (viz 
odpověď na písemnou otázku č. 9); 

Spravedlivější přidělování prostředků ze SZP

258. trvá na tom, že v době krize volatility příjmů nepotřebují větší zemědělské podniky ke 
stabilizaci svého příjmu nutně tutéž míru podpory jako menší zemědělské podniky, 
protože mohou využívat potenciálních úspor z rozsahu, a je tudíž pravděpodobné, že 
jsou díky tomu odolnější; domnívá se, že by Komise měla učinit kroky, aby zajistila, že 
finanční prostředky SZP budou rozděleny váženým způsobem tak, aby platby na hektar 
byly nepřímo úměrné velikosti holdingu/zemědělského podniku;

259. trvá na tom, aby byl v rámci nového systému přidělování přijat zvláštní ukazatel 
výsledků „Přerozdělování menším zemědělským podnikům“;

260. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila spravedlivé přidělení prostředků ze SZP aktivním 
zemědělcům a aby nenastala situace, kdy jsou uzavírány obchody s půdou, ze kterých 
má prospěch vybraná skupina politicky zasvěcených osob, často nazývaných 
oligarchové; vyzývá Komisi, aby udělala přehled o případech porušení, obcházení a 
nezamýšlených důsledcích stávajících pravidel pro přidělování prostředků ze SZP; 
upozorňuje na význam transparentního a silného systému správy a dále vyzývá Komisi, 
aby zvýšila úsilí v oblasti prevence a odhalování podvodů;

261. je znepokojen posledními zprávami o údajných případech zabírání půdy a střetů zájmů 
na vysoké úrovni v některých členských státech; konstatuje, že pokud jde o vlastnictví 
půdy, je v první řadě na příslušných orgánech členských států, aby jednaly a zavedly 
nezbytné systémy, které budou předcházet a zamezovat podvodům; zdůrazňuje, že 
veškerá obvinění nebo podezření týkající se podvodu a zneužití finančních prostředků 
Unie či špatného hospodaření s nimi by měla být adresována úřadu OLAF a Úřadu 
evropského veřejného žalobce; v tomto ohledu upozorňuje na význam transparentního a 
silného systému správy a dále vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti prevence a 
odhalování podvodů;

262. bere na vědomí návrh Komise na nový prováděcí model zahrnující zavedení horního 
limitu kombinovaného s degresivním mechanismem, který má zajistit, že finanční 
prostředky SZP budou rozděleny váženým způsobem tak, aby platby na hektar byly 
nepřímo úměrné velikosti holdingu/zemědělského podniku; zastává názor, že zavedení 
horních limitů se stanovením kompenzací za práci před zavedením těchto limitů není 
dostatečné pro zaručení spravedlivějšího rozdělení přímých plateb; navíc podporuje 
myšlenku mechanismu pro přerozdělení; naléhavě žádá Komisi, aby předložila návrh na 
maximální výši přímých plateb pro jednu fyzickou osobu jakožto skutečného majitele 
jedné či více společností; zdůrazňuje, že by nemělo být možné získat dotace Unie ve 
výši milionů až stovek milionů eur v jednom období VFR;

Výhrady generálního ředitele GŘ AGRI



263. schvaluje výhrady, které ve výroční zprávě GŘ AGRI o činnosti za rok 2018 vydal jeho 
generální ředitel (str. 145);

Česká republika 

264. je znepokojen, že1 :

– Komise se v současnosti zabývá údajným střetem zájmů v České republice podle 
článku 61 finančního nařízení. V lednu až únoru 2019 provedlo několik útvarů 
Komise (GŘ AGRI / GŘ REGIO / GŘ EMPL) koordinovaný audit. GŘ AGRI 
podrobilo auditu investiční opatření v rámci rozvoje venkova,

– šetření Komise nadále pokračuje a jako preventivní opatření do doby, než se 
situace vyjasní, nejsou společnostem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny 
předsedou vlády České republiky Babišem, vypláceny z rozpočtu Unie v rámci 
ESI fondů žádné prostředky, kterých by se údajný střet zájmů mohl případně 
týkat,

– pokud jde o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Komise 
českýmorgánům neproplácí částky týkající se projektů holdingu Agrofert, kterých 
by se údajný střet zájmů mohl případně týkat; 

265. vyzývá Komisi, aby v případech nedodržení pravidel přijala vhodná opatření na ochranu 
rozpočtu Unie včetně nápravných opatření za minulá období, kde je tak stanoveno; 

266. vyzývá Komisi, aby v současnosti na proces v České republice bedlivě dohlížela a 
věnovala zvláštní pozornost vyplácení prostředků společnostem přímo a nepřímo 
vlastněným českým předsedou vlády nebo jinými členy české vlády;

267. vyzývá Komisi, aby obezřetně dohlížela na proces opětovného získání zneužitých 
finančních prostředků s cílem zajistit, že Česká republika podnikne proti těm, kdo jsou 
za zneužití prostředků Unie zodpovědní, právní kroky k zajištění nápravy;

268. vyzývá Komisi, aby v plném souladu se zásadami transparentnosti a právní jistoty, které 
patří k zásadám právního státu, bezodkladně informovala příslušný výbor Parlamentu a 
širší veřejnost o všech zjištěních auditu; vyzývá Komisi, aby informovala příslušný 
výbor Parlamentu, pokud bude po oficiálním skončení auditů pokračovat jakýkoliv 
případný střet zájmů týkající se české vlády nebo pokud české orgány vznesou námitky 
proti provedení kterýchkoliv nápravných opatření z politických či jiných neprávních 
důvodů;

269. vyzývá Komisi, aby pečlivě posoudila, zda politická situace v České republice plně 
respektuje zásady právního státu, a aby přijala veškerá přiměřená opatření na ochranu 
právního státu jakožto jedné z klíčových zásad Unie, pokud shledá, že je tato zásada 
skutečně ohrožena;

Slovensko

270. vyzývá Komisi, aby pečlivě prostudovala odpovědi, které obdržela v srpnu 2019 od 

1 Viz odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení č. 3 a č. 18, dotazník pro komisaře 
Hogana určený pro slyšení ve výboru CONT dne 17. října 2019.



slovenských orgánů ohledně legislativních opatření, která přijímají s cílem zlepšit 
správnost a transparentnost katastru nemovitostí, ohledně dalších opatření přijatých 
v reakci na údajné podvody, zpětného vymáhání prostředků i nové metodiky, kterou 
slovenská platební agentura (PPA) zavedla pro případy kumulace podpor; 

271. vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně a včas informovala o vývoji těchto záležitostí 
v České republice a na Slovensku;

Maďarsko

272. konstatuje, že pokud jde o Maďarsko, zjistily audity GŘ AGRI z roku 2015 a 2017 
v návaznosti na šetření úřadu OLAF systémově nedostatečné ověřování střetu zájmů při 
zadávání veřejných zakázek v rámci programu rozvoje venkova v rozmezí let 2007–
2013; 

273. vítá skutečnost, že:

– se Komise rozhodla uplatňovat finanční opravy v celkové výši přibližně 
6,5 milionu EUR,

– se maďarské orgány zavázaly, že situaci napraví, a to na programové období 
2014–2020, včetně jmenování auditorské společnosti, která provede revizi 
zadávání veřejných zakázek; 

274. vyzývá GŘ AGRI, aby situaci v Maďarsku pečlivě sledovalo a aby o následných 
opatřeních včas informovalo Parlament;

Zabírání půdy

275. se znepokojením konstatuje, že Komise  uvádí1, že „podle právních předpisů EU jsou 
oprávněnými příjemci platby osoby, které na půdě hospodaří. Zemědělské pozemky 
ohlášené příjemci musí být k určenému referenčnímu datu, které stanoví členský stát, 
zemědělci k dispozici (...). Pokud je půda násilně zabrána, jedná se o otázku právního 
státu a jednat by měl soudní systém členského státu. Komise může být v případě 
potřeby členskému státu nápomocna. Některé členské státy od příjemců požadují, aby 
prokázali, že jsou oprávněni na půdě hospodařit. Jiné tak nečiní. Tuto otázku si reguluje 
každý členský stát sám“;

276. je hluboce znepokojen závažnými zprávami o údajném zabírání půdy v některých 
případech za podpory oligarchických struktur a potenciální pomoci vlád a veřejných 
orgánů některých členských států; vyzývá Komisi, aby vypracovala společné pokyny 
pro střety zájmů vysoce postavených politiků; naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby vytvořily účinné právní nástroje, které pomohou respektování právního státu a 
zabrání tomu, aby ze zemědělských fondů Unie čerpaly oligarchické struktury; bere na 
vědomí opatření přijatá Komisí ke zlepšení tzv. systému evidence půdy v některých 
členských státech, aby se zlepšila nestrannost práce platebních agentur a kontrolních 
orgánů;

277. lituje, že na základě odpovědi dané Komisí se zdá, že pro útvary GŘ AGRI je 

1 Viz odpověď na písemnou otázku č. 41, dotazník pro komisaře Hogana určený pro 
slyšení ve výboru CONT dne 17. října 2019.



dodržování zásad právního státu především otázkou pro členské státy;

278. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu pravidel SZP tak, aby se zabránilo 
situaci, kdy se finanční prostředky Unie vyplácejí na pozemky, které byly násilně 
zabrány, získány nezákonně či podvodně, nebo jejichž vlastnictví bylo falešně 
deklarováno, někdy i bez vědomí skutečných vlastníků nebo v případě státem 
vlastněných pozemků bez vědomí dotčených veřejných subjektů;

279. vyzývá Komisi, aby zřídila mechanismus, který dotčeným zemědělcům/příjemcům 
zaručí možnost podat ke Komisi v případě zabrání půdy stížnost, aby měli možnost 
využít odpovídající mechanismy ochrany;

280. vyzývá Komisi, aby důsledně zajistila, aby byly ve všech členských státech uplatňovány 
zásady právního státu a aby byl soudní systém schopen pracovat nezávisle a zajistit 
nezávislé prošetření právních sporů; vítá uplatňování případných přísnějších podmínek 
při poskytování finančních prostředků ze SZP;

281. vyzývá Komisi, aby přezkoumala a zanalyzovala právní předpisy a politiku členských 
států, aby se zabránilo zabírání půdy, a aby vypracovala pokyny k osvědčeným 
postupům; vybízí členské státy, aby uplatňovaly osvědčené legislativní postupy s cílem 
omezit zabírání půdy; vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti prevence a odhalování 
podvodů; naléhavě vyzývá členské státy, aby společně s Komisí vytvořily skutečný 
právní nástroj na úrovni Unie, který bude bránit zabírání půdy;

282. připomíná postoj Parlamentu1 ke koncentraci zemědělské půdy a důrazně vyzývá 
Komisi, aby zavedla pozorovatelskou službu za účelem shromažďování informací a 
údajů o koncentraci a držbě zemědělské půdy v celé Unii; vyzývá Komisi, aby využila 
a zkombinovala systémy a databáze, které má k dispozici, s cílem identifikovat konečné 
skutečné vlastníky v případě zemědělských podniků, které jsou součástí větší podnikové 
struktury; bere na vědomí vytvoření celounijního obchodního rejstříku, čímž by se 
propojily zemědělské podniky se specifickým identifikačním kódem společnosti na 
úrovni Unie, aby bylo možné lépe rozpoznat konečné místo určení prostředků SZP;

Režim pro mladé zemědělce

283. vítá skutečnost, že podle údajů Agriview připravených Komisí2 „prozatímní údaje 
naznačují, že v roce podání žádosti 2018 celkový počet příjemců vzrostl asi o 28 %, a to 
z 364 153 na 466 006 příjemců. Celková částka vzrostla o 53 % z 390 milionů EUR v 
roce 2017 na 600 milionů EUR v roce 2018“ (údaje AGRIVIEW);

284. vyjadřuje politování nad tím, že ohledně podpory poskytované mladým zemědělcům 
prostřednictvím programů rozvoje venkova dospěl Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě 
10/2017 k závěru, že opatření jsou obecně založena na nejasném posouzení potřeb a že 
mezi platbami poskytovanými v rámci pilíře I a podporou pro mladé zemědělce 
poskytovanou v rámci pilíře II chybí skutečná koordinace;

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o aktuálním stavu koncentrace 
zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě (Úř. věst. C 298, 
23.8.2018, s. 112).

2 Viz odpověď na písemnou otázku č. 39, dotazník pro komisaře Hogana určený pro 
slyšení ve výboru CONT dne 17. října 2019.



285. vyzývá Komisi, aby se řídila doporučeními Účetního dvora k programovému období po 
roce 2020 a aby zejména přijala jasnou intervenční logiku pro nástroje politiky 
zaměřené na generační obměnu v zemědělství (nebo vyžadovala, aby ji určily členské 
státy v souladu s ustanoveními o sdíleném řízení); navrhuje, aby tato intervenční logika 
zahrnovala: 

– řádné posouzení potřeb mladých zemědělců,

– posouzení toho, na které potřeby by se nástroje politiky Unie mohly zaměřit 
a které potřeby mohou být nebo již jsou lépe zohledněny v politikách členských 
států, a také analýzu toho, které formy podpory (např. přímé platby, paušální 
platby, finanční nástroje) jsou pro řešení zjištěných potřeb nejvhodnější,

– definici inteligentních cílů s uvedením explicitních a vyčíslitelných plánovaných 
výsledků nástrojů politiky, pokud jde o očekávanou míru generační obměny 
a přispění k životaschopnosti podpořených podniků; 

Globální Evropa

Zjištění Účetního dvora

286. vítá pozitivní vývoj míry zbytkových chyb, jak jej vyhodnotily studie míry zbytkových 
chyb, které zadala GŘ DEVCO a GŘ NEAR1;

287. se znepokojením bere na vědomí, že pokud jde o studii míry zbytkových chyb GŘ 
NEAR, konstatuje Účetní dvůr, že: 

– je prostor pro zlepšení míry úsudku ponechaného auditorům při odhadování chyb 
u jednotlivých operací,

– počet operací, u nichž nebylo provedeno žádné testování detailních údajů, protože 
dodavatel se plně spoléhal na předchozí kontrolní práci, se v roce 2018 oproti 
roku 2017 zdvojnásobil,

– přílišné spoléhání se na auditní práci jiných by mohlo mít dopad na míru 
zbytkových chyb, a tak ovlivnit dosažení hlavního cíle studie míry zbytkových 
chyb;

288. s hlubokým znepokojením bere na vědomí, že pokud jde o studii míry zbytkových chyb 
GŘ DEVCO,

– studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem,

– smluvní dodavatel studie má značný prostor pro interpretaci a smlouva 
o provedení studie se navíc uzavírá vždy pouze na jeden rok, takže smluvní 
dodavatel a jeho přístup k zakázce se mohou každý rok měnit,

– Účetní dvůr odhalil nedostatky, jako je velmi malý počet kontrol operací na místě, 

1 GŘ DEVCO:  0,85 % v roce 2018 oproti 1,18 % v roce 2017, 1,67 % v roce 2016, 
2,2 % v roce 2015; GŘ NEAR: 0,72 %.



neúplné kontroly zadávacích řízení a výzev k předkládání nabídek a odhad chyb, 

– Účetní dvůr zjistil chyby a nesrovnalosti ve výpočtu a extrapolaci jednotlivých 
chyb,

– Účetní dvůr konstatoval výskyt chyb v pracovní dokumentaci smluvního 
dodavatele, jako například početních chyb, a skutečnost, že kontroly nebyly 
zaměřeny na všechna kritéria způsobilosti výdajů,

– v případě, že nebylo provedeno žádné testování detailních údajů, protože 
dodavatel se spoléhal na předchozí kontroly, nebyly chyby zjištěné při 
předchozích kontrolách extrapolovány na netestovanou část výdajů; což snižuje 
míru chyb;

289. bere na vědomí, že Účetní dvůr se domnívá, že počet operací, které byly v roce 2018 
předmětem auditu, není pro odhad míry chyb dostatečný, a že přijal toto rozhodnutí na 
základě své obecné strategie omezovat testování detailních údajů a částečně spoléhat na 
„práci jiných“; navrhuje Účetnímu dvoru, aby zvýšil počet auditovaných operací tak, 
aby poskytl odhadovanou míru chyb v kapitole Globální Evropa;

290. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr se domnívá, že počet operací, které byly 
v roce 2018 předmětem auditu, není pro odhad míry chyb dostatečný, a že přijal toto 
rozhodnutí na základě své obecné strategie omezovat testování detailních údajů 
a částečně spoléhat na „práci jiných“;

291. poukazuje na to, že z 58 operací, které Účetní dvůr přezkoumával, byly v 11 přítomny 
chyby a že Účetní dvůr zjistil pět vyčíslitelných chyb, které měly finanční dopad na 
částku hrazenou z rozpočtu Unie; 

292. se znepokojením konstatuje, že navzdory dobrým výsledkům v míře chyb GŘ DEVCO 
ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018:

– upozorňuje na to, že pokud jde o granty v přímém řízení, vyhodnotili externí 
auditoři 4,64 % z celkového počtu grantů podrobených auditu v roce 2018 jako 
nezpůsobilé (na str. 57),

– uvádí, že pokud jde o granty v nepřímém řízení s přijímajícími zeměmi, 
nezpůsobilých je 3,77 % (na str. 66);

293. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr narážel na neochotu spolupracovat u dvou 
mezinárodních organizací, Dětského fondu OSN a Světového potravinového programu, 
pokud jde o včasné předkládání zásadních podkladových dokumentů;

294. vyjadřuje politování nad tím, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že navzdory snahám GŘ 
ECHO vyjmout z výpočtu zpětně získané částky předběžného financování, zrušené 
inkasní příkazy a vzniklý úrok je spolehlivost údajů za rok 2018, pokud jde o nápravnou 
kapacitu GŘ ECHO, negativně ovlivněna nezjištěnými chybami, které vedly 
k nadhodnocení nápravné kapacity tohoto GŘ;

295. poukazuje na to, že první výhrada obsažená ve výroční zprávě o činnosti GŘ DEVCO 
za rok 2018 se týká grantů, které spravuje GŘ NEAR jménem GŘ DEVCO, a že rozsah 
první výhrady byl výrazně zúžen jak v roce 2017, tak v roce 2018, k čemuž došlo zčásti 



kvůli tomu, že míra zbytkových chyb byla po tři roky za sebou pod prahem 
významnosti; 

296. s hlubokým znepokojením konstatuje, že vzhledem k omezením studie míry zbytkových 
chyb není úzký rozsah této výhrady dostatečně oprávněný;

297. opakuje svou podporu multimediálním činnostem Komise, které přispívají k 
nezávislému podávání zpráv o záležitostech Unie ve sdělovacích prostředcích a k 
propagaci evropské veřejné sféry; je však znepokojen závěry Účetního dvora 
uvedenými v rychlém přezkumu Euronews, který zdůrazňuje, že finanční podpora Unie 
pro Euronews postrádá transparentnost a odpovědnost a že monitorovací a hodnotící 
mechanismy nejsou dostatečně spolehlivé; naléhavě proto žádá Komisi, aby reagovala 
na znepokojení, které vyjádřil Účetní dvůr, a přehodnotila svůj přístup ve věci 
spolupráce s Euronews; dále naléhavě vyzývá Komisi, aby obecně zvýšila 
transparentnost a odpovědnost při vynakládání rozpočtových prostředků na opatření v 
multimediální oblasti, zejména tím, že budou vytvořeny zvláštní rozpočtové položky 
pro jednotlivá opatření, a aby také v plném rozsahu provedla kontrolu využívání této 
rozpočtové položky;

Zpráva o vnější pomoci a řízení 

298. opětovně vyjadřuje politování nad tím, že zprávy o vnější pomoci a řízení (EAMR), 
které vydávají vedoucí delegací Unie, nejsou přiloženy k výročním zprávám o činnosti 
GŘ DEVCO a GŘ NEAR za rok 2018, jak to stanoví čl. 76 odst. 3 finančního nařízení; 

299. vítá názor Komise1, že tyto zprávy mohou poslanci a úředníci Parlamentu, Rada 
a Účetní dvůr mezi sebou sdílet jakoukoli formou (e-maily, fotokopie) a že není nutné 
seznamovat se s těmito dokumenty v zabezpečené místnosti;

Více transparentnosti a strategičtější přístup politiky rozvojové spolupráce

300. zdůrazňuje, že sdílení zdrojů z evropských rozvojových fondů (ERF), rozpočtu Unie 
a jiných dárců svěřenských fondů by nemělo vést k tomu, že se peníze vyhrazené 
na rozvojovou politiku a politiku spolupráce nedostanou ke svým obvyklým příjemcům;

301. poukazuje na to, že by skutečnost, že vedle rozpočtu Unie se politika EU v třetích 
zemích stále více realizuje pomocí jiných finančních mechanismů, mohla omezit míru 
odpovědnosti a transparentnosti činnosti Unie; trvá na tom, aby Komise zajistila, aby 
bylo poskytování externí pomoci podmíněno dodržováním zásad právního státu 
a lidských práv v přijímajících zemích; poukazuje zejména na to, že je nutné zajistit, 
aby nebyly žádné finanční prostředky Unie používány k podpoře dětské práce a aby 
nebyly žádné finanční prostředky Unie používány k financování učebnic a vzdělávacích 
materiálů, které podněcují náboženský radikalismus, nesnášenlivost, etnické násilí a 
mučednictví mezi dětmi;

302. je znepokojen tím, že z palestinských učebnic stále nebyl odstraněn problematický 
materiál, a je znepokojen tím, že se stále nedaří účinně zakročit proti verbálním 
projevům nenávisti a násilí v učebnicích; trvá na tom, aby platy učitelů a státních 
úředníků ve školství, které jsou financovány z fondů Unie, např. PEGASE, byly použity 

1 Viz odpověď na písemnou otázku č. 51, kterou poskytl komisař Mimica (slyšení ve 
výboru CONT dne 28. listopadu 2019).



na vytvoření učebních osnov, které odrážejí standardy UNESCO v oblasti míru, 
tolerance, soužití a zákazu násilí, a na jejich používání při výuce, jak o tom rozhodli 
ministři školství Unie v Paříži dne 17. března 2015; a rozhodnutí Evropského 
parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise1;

303. konstatuje, že Komise může v zájmu efektivnější rozvojové spolupráce použít finanční 
prostředky Unie pro bezpečnostní účely; je nutno zajistit řádný právní základ a úplnou 
transparentnost financovaných opatření;

304. je znepokojen skutečností, že kvůli bezpečnostním rizikům nejsou často auditoři 
v mnoha zemích, jako např. v Libyi, schopni ověřit, zda příjemci unijních prostředků 
dodržují vysoké standardy lidských práv; vyzývá Komisi, aby zajistila, že ERF a 
rozpočet Unie nebudou prostřednictvím nouzového svěřenského fondu EU (EUTF) 
financovat projekty realizované vládními a místními silami (milicemi), které jsou 
zapojené do vážného porušování lidských práv, zejména v zemích, jako je Libye a 
Súdán; vyzývá Komisi, aby zvážila pozastavení pomoci Unie v případě, že její nezávislí 
auditoři nemohou ověřit účinné používání finančních prostředků Unie v těchto zemích;

305. vyjadřuje vážné znepokojení nad způsobem, jakým se nouzový svěřenský fond pro 
Afriku (EUTF) používá k financování libyjské pobřežní stráže, aniž by se bral ohled na 
velmi závažné porušování lidských práv páchané v Libyi;

306. vyjadřuje politování nad omezenou úlohou Parlamentu při dohledu a správě fondu 
EUTF; domnívá se, že je mimořádně důležité, aby byl Parlament schopen kontrolovat 
činnost operačního výboru EUTF2;

307. připomíná, že Komisi má být umožněno vytvářet a spravovat svěřenské fondy Unie 
proto, aby: 

– posílila mezinárodní úlohu Unie a zvýšila viditelnost a efektivitu její činnosti 
v oblasti vnějších akcí a rozvojové pomoci,

– urychlila proces rozhodování v souvislosti s výběrem potřebných opatření, což má 
v případě mimořádných událostí a po odeznění těchto událostí zásadní význam,

– zajistila pákový efekt dodatečných zdrojů, které mají být použity na vnější akce,

– sdružováním zdrojů posílila ve vybraných oblastech intervence koordinaci mezi 
různými unijními dárci,

– poskytla správcům svěřenského fondu strategické priority a pokyny zaměřené na 
zajištění hmatatelných výsledků a dopadů; 

308. poukazuje na to, že by skutečnost, že vedle rozpočtu Unie se politika Unie stále více 
realizuje pomocí jiných finančních mechanismů, mohla ohrozit míru odpovědnosti 

1 Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 27.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019 týkající se postoje Rady 

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, 
P9_TA(2019)0038, odst. 51. 



a transparentnosti, protože vykazování, audit a veřejná kontrola nejsou sladěny;

309. se znepokojením poukazuje na velký počet zakázek zadaných jen velmi malému počtu 
národních agentur pro rozvoj; podotýká, že padesát největších smluv (granty a zakázky) 
a pověřovacích dohod přidělených od roku 2010 národním agenturám bylo uděleno 
agenturám pouze sedmi národností s vysokou koncentrací podle zemí (třem největším 
příjemcům bylo z celkového objemu přiděleno 42 %, 25 % a 17 % zakázek1); varuje 
před rizikem zpětného převádění politik Unie na národní úroveň a rostoucího vlivu na 
politiku EU v oblasti rozvoje, spolupráce a sousedství, což je v rozporu s úsilím 
o dosažení kýžené větší integrace vnější politiky Unie; naléhavě vybízí Komisi, aby 
zveřejnila přístup k posouzení pilířů; vyzývá Komisi, aby přezkoumala a posílila 
nabídková řízení a postupy pro uzavírání smluv, aby se zabránilo narušení hospodářské 
soutěže mezi tímto omezeným počtem silně dotovaných národních agentur a jinými 
veřejnými či soukromými subjekty s jasným evropským zaměřením;

310. žádá Komisi, aby do svých dohod o přiznání příspěvku uzavřených s prováděcími 
partnery (agenturami OSN, agenturami pro rozvoj členských států) zahrnula jasné a 
transparentní doložky o lidských právech, aby nedocházelo k situacím, kdy by EU 
mohla nepřímo financovat projekty, které porušují lidská práva

Doporučení

311. vyzývá Komisi, aby:

– podnikla kroky k posílení povinnosti mezinárodních organizací poskytovat 
Účetnímu dvoru na jeho žádost jakékoliv dokumenty nebo informace, které 
potřebuje k provedení svého úkolu, jak je stanoven ve Smlouvách,

– upravila metodiky GŘ NEAR a GŘ DEVCO pro studie míry zbytkových chyb 
tak, aby se omezila rozhodnutí o „plné spolehlivosti předchozí kontrolní práce“, 
bylo zajištěno bedlivé monitorování jejího uplatňování a byly napraveny veškeré 
nedostatky zjištěné Účetním dvorem,

– revidovala výpočet nápravné kapacity pro rok 2019 provedený GŘ ECHO 
vynětím zpětně získaných částek nevyčerpaného předběžného financování,

– uvedla ve svém dopise ke zprávě EAMR, že uvedené dokumenty mohou poslanci 
a úředníci Parlamentu mezi sebou sdílet jakoukoli formou (e-maily, fotokopie) 
a že není nutné seznamovat se s těmito dokumenty v zabezpečené místnosti,

– zvážila zrušení svěřenských fondů, které nejsou schopny přilákat významnější 
příspěvky jiných dárců nebo neplní své cíle; 

– pravidelně a systematicky sledovala, zda jsou zjištěny a účinně zmírněny případné 
dopady financovaných činností a projektů na základní práva,

– zajistila, aby žádné finanční prostředky Unie nepodporovaly dětskou práci,

– zajistila, aby veškeré třetí strany využívaly finanční prostředky Unie pouze na 

1 Viz odpověď na písemnou otázku č. 4 a přílohu, doplňující dotazy pro komisaře 
Mimicu určené pro slyšení ve výboru CONT dne 18. listopadu 2019.



zajištění učebnic a výukových materiálů, které odráží společné hodnoty a plně 
dodržují standardy UNESCO na podporu míru, tolerance a soužití ve školním 
vzdělávání,

– zajistila, aby finanční prostředky Unie nebyly využívány pro jiné účely než pro 
určené oblasti,

– poskytovala podrobné informace o rozhodnutích přijatých operačním výborem 
a zajistila účast Parlamentu na jeho schůzích1;

312. trvá na tom, že důležitým kritériem pro přednostní přidělování vnější pomoci by měla 
být existence právního státu a dodržování lidských práv v přijímající zemi; trvá na tom, 
že Komise by měla důkladně prověřit využívání finančních prostředků Unie ze strany 
třetích subjektů, aby zajistila, že žádné finanční prostředky nebudou přiděleny ani 
spojeny s žádnou formou terorismu nebo náboženské a politické radikalizace;

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 35/2018: Transparentnost prostředků EU prováděných 
nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí

313. oceňuje významnou roli, kterou sehrávají nezávislé nevládní organizace v rámci Unie i 
mimo ni; je si vědom toho, že občanská společnost na celém světě zásadně přispívá k 
prosazování lidských práv a jejich ochraně, k rozvoji a ochraně demokracie a k 
poskytování humanitární pomoci; je si vědom toho, že některé z těchto společností 
fungují ve velmi složité nebo nebezpečné situaci nebo v oblastech, kde je jejich 
příspěvek naprosto nezbytný; podporují sociální inkluzi a zaměstnanost, zajišťují 
přístup ke vzdělání, zdravotní péči a přispívají k ochraně životního prostředí a k boji 
proti korupci;

314. bere na vědomí, že Komise provádí 1,7 % rozpočtu Unie a 6,8 %  ERF prostřednictvím 
nevládních organizací;

315. žádá Komisi, aby navrhla harmonizovanou definici nevládních společností, která bude v 
souladu s právními předpisy členských států;

316. zdůrazňuje, že transparentnost je jednou z rozpočtových zásad stanovených ve 
finančním nařízení; Komise je tak povinna vhodným a včasným způsobem zpřístupnit 
informace o příjemcích prostředků Unie; 

317. je si vědom toho, že podobné nedostatky jako ty, které se týkají nevládních organizací, 
se dotýkají všech příjemců Unie, např. soukromých společností, veřejných orgánů atd.;

318. zdůrazňuje, že Účetní dvůr zjistil pět prvků ve využívání finančních prostředků Unie ze 
strany nevládních organizací, u nichž není Komise dostatečně transparentní:

– klasifikace subjektů jako nevládních organizací v účetním systému Komise 
ABAC,

– zaznamenávání informací o finančních prostředcích a činnostech vykázaných 
nevládními organizace,

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2019, odst. 51.



– shromažďování a kontrola informací  ze strany Komise o finančních prostředcích  
Unie vykázaných nevládními organizacemi,

– nedostatky v poskytnutých  informacích o skutečných platbách nebo subjektech, 
které obdrží financování prostřednictvím dílčích grantů,

– neúplné informace zveřejněné orgány OSN o zakázkách udělených nevládním 
organizacím;

319. bere na vědomí, že na většinu doporučení Účetního dvora se již nyní vztahuje finanční 
nařízení ve znění z roku 2018 a že Komise již většinu doporučení Účetního dvora 
provedla; vyzývá Komisi, aby se soustředila na provádění těchto doporučení, která by 
měla platit pro všechny příjemce Unie v souladu s finančním nařízením a zásadami 
nediskriminace;

320. žádá Komisi, aby urychleně vypracovala pokyny a přísná kritéria pro identifikaci 
nevládních organizací ve svém účetním systému a aby ověřovala údaje, které žadatelé 
poskytují ve formě vlastního prohlášení;

321. bere na vědomí, že v jednotlivých GŘ existují různé registrační systémy pro registraci 
žadatelů o finanční prostředky Unie; vyzývá Komisi, aby vytvořila jednotné správní 
místo, a zajistila tak konzistentnost údajů v systému pro finanční transparentnost, a aby 
poskytla kritéria a pokyny pro definování nevládních organizací a jiných kategorií 
příjemců;

322. vyzývá Komisi, aby vyloučila nevládní organizace nebo jiné žadatele, kteří opakovaně 
nebo úmyslně předloží nepravdivá prohlášení o předchozích negativních zkušenostech, 
a aby je důkladněji prověřovala;

323. vítá snahu o zjednodušení v novém finančním nařízení, např. zavedení předběžného 
posouzení pilířů, a žádá Komisi, aby uplatňovala jednotnou interpretaci platných 
pravidel finančního nařízení, zejména pokud jde o udělování dílčích grantů ve svých 
jednotlivých útvarech, při zohlednění odvětvových specifik;

324. vyzývá Komisi, aby standardizovala údaje zveřejňované v systému pro finanční 
transparentnost a zlepšila jejich přesnost, a zajistila tak identifikaci všech příjemců, s 
nimiž EU uzavřela smlouvu, a zveřejnění výše financování, kterou obdrželi, a to od 
poloviny roku 2021;

325. vyjadřuje politování nad tím, že Komise neověřila, zda orgány OSN zveřejňují 
informace o grantech udělených v souvislosti s financováním Unie; žádá Komisi, aby 
tyto skutečnosti důsledně ověřovala;

326. žádá Komisi, aby zlepšila shromažďování údajů tím, že zajistí, aby se v různých 
systémech pro řízení grantů mohlo zaznamenávat financování obdržené všemi příjemci, 
s nimiž EU uzavřela smlouvu, a nikoli pouze hlavním příjemcem, což umožní využívat 
tyto informace k analýze a dalšímu zpracování, a vítá v této souvislosti chystané 
spuštění programu OPSYS v rámci vnějšího financování Unie;

327. opakuje svoji naléhavou výzvu Komisi, aby provedla soudní rozhodnutí Soudního 



dvora1 i Stálého rozhodčího soudu2 v praxi a zcela uznala status Mezinárodní řídící 
skupiny coby mezinárodní organizace; 

328. vyzývá Komisi, aby orgán příslušný k udílení absolutoria co nejdříve informovala o 
přijatých opatřeních;

Bezpečnost a občanství

Zjištění Účetního dvora

329. vítá skutečnost, že Účetní dvůr do své výroční zprávy již třetím rokem zařazuje 
samostatnou kapitolu na téma bezpečnosti a občanství; bere na vědomí, že zjištění 
Účetního dvora neposkytují údaje o konkrétní míře chybovosti v této výdajové oblasti, 
neboť představuje pouze asi 2 % celkového rozpočtu Unie;

330. zdůrazňuje, že veřejný a politický zájem o tuto oblast je mnohem větší než její finanční 
podíl; vyzývá Účetní dvůr, aby zvážil kontrolu dalších transakcí a poskytl odhadovanou 
míru chyb, pokud jde o kapitolu Bezpečnost a občanství;

331. zdůrazňuje, že podle Účetního dvora je zde stále prostor pro zlepšení, pokud jde o lepší 
využití fondů Unie v tomto programovém období, a to zajištěním toho, aby členské 
státy hradily opatření pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky pro platbu, nebo 
aby byly zakázky přidělovány pouze poté, co je provedeno řádné a důkladné posouzení 
všech výběrových kritérií a kritérií pro zadávání zakázek;

332. bere na vědomí, že členské státy výrazně zvýšily míru plnění svých národních programů 
AMIF/ISF; je však znepokojen tím, že nadále narůstá objem nevyužitých částek, což 
může s tím, jak se programy budou blížit uzávěrce, zvyšovat tlak na vnitrostátní orgány; 

333. konstatuje, že audit Účetního dvora zaměřený na vnitrostátní řídící a kontrolní systémy 
orgánů sedmi3 členských států odpovědných za provádění národních programů 
AMIF/ISF zjistil, že jimi zavedené kontrolní systémy v zásadě postačovaly k tomu, aby 
byly splněny požadavky nařízení, byť byly zjištěny některé nedostatky (bod 8.10 
výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018); konstatuje, že totéž platilo i pro interní 
postupy pro hodnocení žádostí o grant a schvalování žádostí o platbu zavedené u GŘ 
HOME (bod 8,13 výroční zprávy Účetního dvora za rok 2018);

334. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby při provádění administrativních kontrol žádostí 
o platbu systematicky používala dokumentaci, jejíž poskytnutí od příjemců svých grantů 
požadovala, aby tak mohla řádně prověřit legalitu a správnost zadávacích řízení 
organizovaných těmito příjemci;

335. vyzývá Komisi, aby orgány členských států, které jsou odpovědné za národní programy 
fondů AMIF a ISF, instruovala, aby při administrativních kontrolách žádostí o platbu 
přiměřeným způsobem kontrolovaly legalitu a správnost zadávacích řízení 

1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. ledna 2019 ve spojených věcech C-183/17 P a C-
184/17, International Management Group v. Evropská komise, PECLI:EU:C:2019:78.

2 Stálý rozhodčí soud, věc č. 2017-03.
3 Belgie, Německo, Španělsko, Řecko a Švédsko v případě fondu AMIF; Litva a 

Rumunsko v případě fondu ISF.



organizovaných příjemci prostředků z těchto fondů; 

336. se znepokojením konstatuje, že pokud jde o výkonnost, Účetní dvůr ve své výroční 
zprávě za rok 2018 (v bodech 8.19 a 8.20) uvádí, že členské státy ne vždy používají na 
úrovni projektů náležité ukazatele a v důsledku toho nelze přesně měřit dopad 
financovaných projektů;

Výroční zpráva o činnosti GŘ HOME za rok 2018

337. vítá důraz, který Komise klade na zavedení strukturovaného systému Unie pro 
přesídlování, jenž poskytne zranitelným osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, 
legální a bezpečný způsob vstupu do Unie; 

338. vyjadřuje politování nad tím, že stávající situace v některých hotspotech 
spolufinancovaných Unií neodpovídá osvědčeným postupům a standardům, zejména 
pokud jde o jídlo a zdravotní péči; 

339. vyjadřuje politování nad tím, že GŘ HOME nezavedlo žádný klíčový ukazatel 
výkonnosti týkající se situace nejzranitelnějších migrantů, zejména dětských 
přistěhovalců a migrujících žen a dívek, s cílem předcházet jejich zneužívání 
a obchodování s nimi; odsuzuje systematické používání zajištění;

Výhrady

340. vyjadřuje politování nad tím, že napravit problémy zjištěné v Německu již v roce 2013 
trvá tak dlouho, uváží-li se, že rozsah výhrady není tak velký;

341. je znepokojen zjištěnými závažnými nedostatky v řídicích a kontrolních systémech 
Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), které vedly k vyjádření 
výhrady z důvodu ohrožení dobré pověsti;

342. bere na vědomí výhrady, které ve své výroční zprávě o činnosti vydal generální ředitel 
GŘ HOME (s. 108);

Doporučení

343. doporučuje, aby:

– Účetní dvůr do své výroční zprávy nadále zahrnoval samostatnou kapitolu 
na téma bezpečnosti a občanství,

– GŘ HOME zavedlo klíčový ukazatel výkonnosti týkající se situace 
nejzranitelnějších migrantů, zejména dětských přistěhovalců a migrujících žen 
a dívek, s cílem předcházet jejich zneužívání a obchodování s nimi,

– Komise od členských států požadovala, aby v ročních účetních závěrkách svých 
národních programů fondů AMIF a ISF vykazovaly příslušné částky v rozdělení 
na zpětně získané částky, předběžné financování a skutečně vynaložené náklady a 

– aby byly od roku 2018 ve výročních zprávách o činnosti generálních ředitelství 
Komise vykazovány skutečné výdaje jednotlivých fondů;



Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 20/2019: Informační systémy na podporu ochrany hranic – 
důležitý nástroj, ale je třeba se více zaměřit na včasnost a úplnost údajů 

344. vítá, že podle Účetního dvora mají tyto jím kontrolované systémy členských států 
obecně dobrou koncepci na to, aby usnadňovaly pohraniční kontroly, a že členské státy, 
které navštívil1, postupovaly obecně v souladu s příslušným právním rámcem;

345. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 20/2019 uvádí, že: 

– v některých zemích národní prvky Schengenského informačního systému II 
(SIS II) a Vízového informačního systému (VIS) umožňují efektivnější hraniční 
kontroly než v jiných,

– při zavádění řešení v oblasti IT byla u Evropského systému ostrahy hranic 
(Eurosur) a jmenné evidence cestujících (PNR) dlouhá zpoždění, a to jak na 
úrovni Unie, tak na úrovni jednotlivých států; v důsledku toho nemohli příslušníci 
pohraničních stráží a další orgány plně využít očekávané přínosy těchto systémů,

– členským státům trvá dlouho, než odstraní nedostatky, které jsou zjištěny v rámci 
schengenského hodnotícího mechanismu; je to zapříčiněno neexistencí závazných 
lhůt pro schválení hodnoticích zpráv a realizaci nápravných akčních plánů,

– více než polovina příslušníků pohraniční stráže dotazovaná v rámci průzkumu 
Účetního dvora někdy umožnila osobám překročit hranice, aniž by nahlédli do 
příslušných systémů,

– existuje nesoulad mezi počtem vystavených a kontrolovaných víz,

– v právních aktech, jimiž se řídí dané evropské informační systémy, existuje jen 
málo odkazů na problematiku kontroly kvality údajů,

– ačkoli Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů 
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) provádí automatické měsíční 
kontroly kvality údajů v systému SIS II, výsledky kontrol jsou k dispozici jen 
příslušným členským státům, agentura ani Komise tedy nemohou posoudit pokrok 
jednotlivých zemí při řešení problémů s kvalitou údajů,

– ani agentura eu-LISA ani Komise nemá také žádné vymáhací pravomoci, jimiž by 
se zajistilo, aby členské státy včas řešily problémy s kvalitou údajů,

– příslušníci pohraniční stráže ne vždy dostávají z informačních systémů včasné 
a úplné údaje,

– s výjimkou Evropského systému pro porovnávání otisků prstů (Eurodac) 
neexistují obecně žádné závazné lhůty pro vkládání údajů do systémů; například 
systém Eurosur má poskytovat informace v reálném čase o situaci na hranicích; 
ačkoli některé ze zemí, které byly předmětem auditu Účetního dvora, informace 
do systému Eurosur skutečně zadávají v reálném čase, jiné tak činí pouze jednou 
za týden,

1 Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko a Polsko.



– od zahájení provozu systému Eurodac v roce 2013 nebyl jediný rok, v němž by 
všechny členské státy předaly vyžadované informace včas,

– zpožděné předání údajů může zapříčinit, že jako odpovědný za zpracování žádosti 
o azyl bude označen nesprávný členský stát; 

346. vyzývá Komisi, aby:

– rychle prosadila využívání školicího prostředí systému SIS II a VIS,

– urychlila nápravu nedostatků zjištěných v průběhu schengenských hodnocení,

– analyzovala nesoulad v kontrolách víz, a zlepšila tak postupy kontroly kvality 
údajů,

– omezila zpoždění při zadávání údajů,

– zajistila lepší propojení pěti stávajících informačních systémů s cílem zajistit 
správné a včasné toky údajů,

–  podporovala kontinuální osvědčené postupy a zavedenou praxi při poskytování a 
podpoře informačních systémů; 

Zvláštní zpráva č. 24/2019: Azyl, relokace a navracení migrantů: nastal čas zintenzivnit 
opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky

347. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 24/2019 uvádí, že:

–  provádění azylových postupů v Řecku a Itálii nadále ovlivňují dlouhé lhůty jejich 
zpracování a problematická místa,

– stejně jako v ostatních oblastech Unie jsou počty navrácených z Řecka a Itálie 
nízké,

– se neshromažďují údaje o efektivnosti postupů navracení a neexistují ukazatele, 
které by měřily udržitelnost navracení, jako je počet navrácených migrantů, kteří 
se pokusí vrátit do Unie, nebo úspěch reintegračních balíčků v oblasti 
asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace (AVRR),

– ačkoli se registrace migrantů a snímání jejich otisků prstů v hotspotech od auditu 
provedeného Účetním dvorem v roce 2017 zvláštní zpráva Účetního dvora 
č. 6/2017) významně zlepšilo, dočasné nouzové programy relokace nedosáhly 
svých cílů, a účinně tak nezmírnily tlak na řecké a italské azylové systémy,

– ačkoli se 20 podpůrných opatření Unie v Řecku a Itálii, které Účetní dvůr 
prověřil, zjištěnými potřebami zabývalo, byly v jejich koncepci identifikovány 
slabé stránky, většina projektů nedosáhla v plné míře svých cílů a rámec sledování 
výkonnosti byl stanoven pozdě a bez cílů; dále nebylo k dispozici dost informací 
o výkonnosti,

– schopnost zpracovat azylové spisy se zvýšila  v Řecku i v Itálii, avšak stále nebyla 
dostatečná k řešení narůstajícího počtu nevyřízených případů v Řecku,



– v Itálii se snížil počet nových žádostí, a proto se počet dosud nevyřízených 
případů v rámci azylových a návratových postupů snižuje, chybí však kapacita pro 
zpracování vysokého počtu odvolání proti prvnímu rozhodnutí,

– v Řecku i v Itálii stejně jako v Unii jako celku je skutečně navráceno daleko méně 
migrantů, než by odpovídalo počtu přijatých rozhodnutí o navrácení; mezi důvody 
této skutečnosti patří například doba zpracování azylových spisů, nedostatečná 
kapacita v zajišťovacích zařízeních, obtížná spolupráce se zeměmi původu 
migrantů nebo migranty, kteří se poté, co je přijato rozhodnutí o jejich navrácení, 
jednoduše skrývají;

348. vyzývá Komisi a příslušné agentury, aby:

– v budoucnu využily své zkušenosti při koncipování případného mechanismu pro 
dobrovolnou relokaci a navrhly nová opatření k účinnému řešení jakýchkoli 
naléhavých situací, jako byla migrační krize v roce 2015, která budou pro členské 
státy přijatelná,

– posílily řízení mimořádné pomoci a národních programů v rámci Azylového, 
migračního a integračního fondu,

– posílily provozní podporu, kterou úřad EASO poskytuje členským státům v 
oblasti azylového řízení,

– upravily podporu pro navracení a vysílání odborníků agentury Frontex do 
hotspotů,

– posílily řízení národních azylových systémů,

– podpořily další vnitrostátní řízení o navrácení a shromažďování údajů o 
výkonnosti týkajících se řízení o navrácení s cílem usnadnit tvorbu politiky, 
hodnocení výkonnosti a výzkum;

349. vyzývá Komisi, aby:

– zlepšila fungování systému hotspotů, aby se zajistily důstojné podmínky přijímání 
migrantů a účinnost řízení vstupů do země,

– pečlivě sledovala účinnost opatření prováděných agenturou Frontex v zájmu lepší 
ochrany vnějších hranic Evropské unie,

– zvýšila účinnost ochrany vnějších hranic EU a jejich soulad se zásadou 
dodržování základních práv a posílila spolupráci s vnitrostátními orgány,

– přijala potřebná opatření k řešení prvotních příčin migrace,

– je obzvláště znepokojen nedostatečnou politikou navracení do třetích zemí, 
přestože se jedná o klíčovou prioritu. Politika navracení a boj proti nelegální 
migraci jsou nezbytnými předpoklady účinné migrační politiky a skutečného 
partnerství se třetími zeměmi,

– podporovala země původu, aby se potenciální migranti nerozhodovali pro 



podniknutí nebezpečné cesty do Evropy, zvýšila pomoc těmto zemím a zlepšovala 
životní podmínky a vyhlídky místního obyvatelstva a bojovala proti obchodníkům 
s lidmi, kteří zneužívají jejich zoufalství a zranitelnosti;

Evropský fond pro strategické investice

350. se znepokojením bere na vědomí připomínky Účetního dvora, že vykázaný objem 
mobilizovaných investic nezohledňuje skutečnost, že některé operace EFSI nahradily 
operace EIB a finanční nástroje Unie, ani to, že část podpory EFSI byla poskytnuta 
projektům, které mohly být financovány z jiných veřejných nebo soukromých zdrojů za 
různých podmínek;

351. vyjadřuje politování nad zjištěním Účetního dvora, že i když podpora z EFSI umožnila, 
aby EIB ve srovnání s rokem 2014 zčtyřnásobila objem svých rizikovějších úvěrových 
aktivit, zůstala hodnota podepsaných finančních operací nižší, než se očekávalo; 

352. podporuje následující doporučení Účetního dvora:

– podporovat opodstatněné využívání rizikovějších produktů EIB v rámci EFSI,

– podporovat doplňkovost mezi finančními nástroji Unie a rozpočtovými zárukami 
Unie,

– lépe posuzovat, zda potenciální projekty EFSI bylo možné financovat z jiných 
zdrojů,

– lépe odhadovat objem mobilizovaných investic,

– zlepšit zeměpisné rozložení investic podporovaných EFSI;

353. domnívá se, že prvořadý význam má hlubší předběžná analýza potřeb v různých 
sektorech, která povede k i) odhalení investičních mezer a překážek v různých 
členských státech nebo regionech, ii) adekvátnímu posouzení povahy a rozsahu selhání 
trhu a iii) vytvoření nejvhodnějších přístupů či programů ke zmírnění těchto 
investičních mezer;

354. požaduje, aby byl vypracován objektivní přehled adicionality a přidané hodnoty 
projektů EFSI a jejich souladu s politikou Unie a jinými operacemi EIB, díky němuž se 
bude EFSI více orientovat na politiku než na poptávku;

355. připomíná, že je zapotřebí poskytovat přístupnou formou jasné informace o 
hospodářském, sociálním a environmentálním dopadu a přidané hodnotě projektů 
financovaných z EFSI; zdůrazňuje, že posuzování adicionality všech projektů 
financovaných EFSI je třeba řádně dokumentovat;

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 15/2019: Provádění balíčku opatření pro personální 
reformu z roku 2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance

356. vyjadřuje politování nad tím, že Komise neposkytuje orgánu příslušnému k udělení 
absolutoria přesné údaje o případech vyhoření zaměstnanců;  bere však na vědomí, že 
Komise zahájila strategii „dobré kondice v zaměstnání“, jejíž součástí je nástroj pro 
sledování zdravotního stavu, který vykazuje absence a jejich příčiny, opatření k 



dosažení dobře fungujícího řízení absencí a nový útvar lékařských kontrol1; zastává 
proto názor, že Komise má k dispozici všechny nezbytné nástroje k zjišťování, řešení, 
sledování a vykazování případů vyhoření zaměstnanců a k tomu, aby je odlišila od 
jiných dlouhodobých pracovních neschopností; vyzývá Komisi, aby v rámci postupu 
udělování absolutoria poskytla údaje o případech vyhoření zaměstnanců Výboru pro 
rozpočtovou kontrolu; v této souvislosti kritizuje následné odpovědi Komise, která se v 
nich, jak se zdá, snaží odůvodnit vyšší míru absencí z důvodu nemoci a dlouhodobých 
absencí u žen „řadou závažných onemocnění či zdravotních stavů specifických pro 
ženy“ a „společenskými trendy“ (...), kdy ženy obvykle na sebe berou větší podíl 
rodinných povinností, včetně péče o nemocné děti a rodinné příslušníky“2;

357. je znepokojen narůstajícím problémem rozdílu v kupní síle, s nímž se potýkají evropští 
úředníci vyslaní do Lucemburska; bere na vědomí výsledky studie, kterou na žádost 
Komise vypracovala společnost AIRINC3, a které potvrzují, že tento problém skutečně 
existuje, a stanovují tento rozdíl na 10,5 % (což přesahuje spouštěcí úroveň podle 
služebního řádu o 5 %), a to zejména v důsledku nákladů na bydlení v Lucembursku; 
uznává, že Komise nemůže předložit legislativní návrh ve věci uplatňování opravných 
koeficientů dříve, než bude dokončena zpráva o metodice pro úpravu platů, která má být 
předložena do 31. března 2022; naléhavě však žádá Komisi, aby mezitím posoudila 
proveditelnost a rozsah dočasných cílených opatření uvedených v e zprávě společnosti 
AIRINC, zejména zavedení systému příspěvků na bydlení;

358. se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, která se týkají balíčku 
opatření pro personální reformu z roku 20144; vítá doporučení Účetního dvora a ochotu 
Komise přijmout je; podporuje postoj, který k této záležitosti zaujal Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu5 ; vyjadřuje politování nad velmi negativním dopadem reformního 
balíčku z roku 2014 na řadu zásadních aspektů lidských zdrojů v orgánech a institucích 
Unie, a tím i na jejich atraktivnost coby zaměstnavatele, a to vše ve jménu 
diskutabilních úspor; upozorňuje na závažné následky, které by mohly mít jakékoli 
rozpočtové škrty ve správě nebo snižování počtu zaměstnanců pro budoucnost evropské 
veřejné služby a provádění unijních politik;

359. připomíná Komisi, že ji žádal o provedení co nejpřísnější a nejaktuálnější analýzy 
dopadu koncepce „open space“ v rámci udělování absolutoria za rok 20176; bere na 
vědomí sdělení „The workplace of the future in the European Commission“ 

1 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 15/2019 „Provádění balíčku opatření pro personální 
reformu z roku 2014 v Komisi:  značné úspory, ale nikoli bez následků pro 
zaměstnance“.

2 Dopis ze dne 26. listopadu 2019, který zaslala pověřená generální tajemnice 
předsedkyni parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monice Hohlmeierové a 
místopředsedkyni tohoto výboru Isabele Garcíové Muñozové (ARES(2019) 7291393).

3 AIRINC, Studie životních nákladů zaměstnanců EU vyslaných do Lucemburska - 
Závěrečná zpráva, září 2019.

4 Zvláštní zpráva č. 15/2019: Provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 
2014 v Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance.

5 Pracovní dokument o provádění balíčku opatření pro personální reformu z roku 2014 v 
Komisi – značné úspory, ale nikoli bez následků pro zaměstnance.

6 Různé, odst. 205 rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení 
absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, 
oddíl III – Komise a výkonné agentury (Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 31).



(„Pracoviště budoucnosti v  Evropské komise“)1 a vítá zejména zásadu, podle níž by do 
procesu plánování a realizace nového pracoviště měli být zapojeni dotčení zaměstnanci; 
vyjadřuje politování nad tím, že koncept pracovních podmínek zaměstnanců, který 
přijala Komise, nezahrnuje psychologické podmínky, jako je úzkost, stres nebo 
vyhoření, pro něž hraje pracoviště zásadní úlohu; zdůrazňuje, že je třeba provést 
obecnou analýzu, která poslouží jako základ individuálního posuzování, a to před 
přijetím nových zásadních opaření týkajících se kanceláří v Komisi, přičemž by mělo 
být vždy konzultováno s dotčenými zaměstnanci;

Správa

Zjištění Účetního dvora

360. bere na vědomí, že z důkazních informací Účetního dvora celkově vyplývá, že výdaje 
na „správu“ nejsou zatíženy významnou mírou chyb;

361. je hluboce znepokojen tím, že Účetní dvůr oproti předchozím letům zjistil větší počet 
nedostatků ve vnitřních kontrolách správy rodinných přídavků pro zaměstnance a že 
vyjadřoval politování nad tím, že Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků 
(PMO) dostatečně nemonitoroval přesnou a včasnou aktualizaci osobních složek, jež by 
zajistila správnost výchozích dat pro výpočet platů a dávek;

362. je hluboce znepokojen tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v zadávacích řízeních 
organizovaných Komisí za účelem zvýšení bezpečnosti osob a prostor, avšak bere na 
vědomí, že tyto nedostatky byly povětšinou důsledkem potřeby uzavřít zakázku co 
nejrychleji;

363. vyzývá Komisi, aby zavedla transparentnější postup jmenování do všech funkcí, 
zejména pak pokud jde o vedoucí pozice; vyzývá Komisi, aby objasnila předchozí 
postup jmenování, který postrádal transparentnost i odpovědnost;

364. vyzývá Komisi, aby co nejdříve zdokonalila své systémy pro správu zákonných 
rodinných přídavků zvýšením frekvence kontrol osobní situace zaměstnanců 
a posílením kontrol souladu u prohlášení o dávkách z jiných zdrojů, zejména pokud 
v členských státech probíhají reformy rodinných přídavků;

365. konstatuje, že dochází k neustálému zlepšování situace, pokud jde o genderovou rovnost 
zaměstnanců; připomíná, že stále nebylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a 
žen v řídících pozicích;

366. poukazuje na skutečnost, že podle písemných odpovědí bylo ve třídách AD5–AD8 
nedostatečně zastoupeno 10 členských států, a sice: Dánsko, Německo, Irsko, Francie, 
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko a Švédsko. Se 
znepokojením konstatuje, že pozice zaměstnanců v institucích nemusí být pro státní 
zaměstnance některých členských států atraktivní, což ztěžuje vyvažování 
geografických rozdílů;

367. bere na vědomí stoupající počet subjektů vyňatých z rejstříku transparentnosti, avšak 
zdůrazňuje, že je důležité jednotlivce i právní subjekty vyňaté z rejstříku 

1 Sdělení Komisi „The workplace of the future in the European Commission“ 
(C(2019)7450/F1).



transparentnosti i nadále monitorovat; vyzývá Komisi, aby věnovala více pozornosti 
skutečnosti, že k validaci a namátkovým kontrolám subjektů v rejstříku transparentnosti 
je zapotřebí více zdrojů;

368. vyzývá Komisi, aby provedla posouzení, které přezkoumá již zavedené vnitřní 
mechanismy týkající se ochrany oznamovatelů, včetně ustanovení o zvyšování 
informovanosti všech zaměstnanců a o odborných školeních pro vedoucí pracovníky, 
kteří dostávají zprávy; vyzývá evropské orgány a instituce, aby sladily své služební řády 
v zájmu ochrany oznamovatelů;

Kodex chování pro členy Komise

369. připomíná, že Parlament byl v roce 2018 upozorněn na to, že jako kompenzaci 
přísnějších opatření přijatých do kodexu chování a týkajících se období „vychladnutí“ 
komisařů zvažoval generální tajemník Komise možnost, že komisařům budou po 
skončení jejich mandátu nabízeny nové praktické služby (kanceláře, výpočetní technika, 
řidič);

370. konstatuje, že komisař Hahn ve své odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení č. 64 
v rámci přípravy slyšení ve výboru CONT konaného dne 5. prosince 2019 uvedl, že:

„Bývalí členové Komise, a to zejména její bývalí předsedové, jsou i nadále velvyslanci 
EU v Evropě i za jejími hranicemi. Většina z nich bude po skončení svého mandátu 
i nadále hájit a propagovat dosažené výsledky Unie, například budou-li pozváni, aby 
vystoupili na konferenci nebo se zúčastnili veřejné debaty o Evropě a úloze Komise.

V souladu s obdobnými pravidly, která platí ve vnitrostátních správách a jiných 
institucích, se také Komise na své schůzi dne 30. října 2019 rozhodla umožnit svým 
bývalým předsedům, aby po skončení svého mandátu i nadále vykonávali řádnou 
reprezentační úlohu. Bývalí předsedové by proto měli mít přístup k některým 
omezeným zdrojům, například k logistické podpoře, jako je kancelář, a k některým 
dalším službám. Bývalí komisaři budou mít k dispozici logistickou podporu ve formě 
společné kanceláře („bureau de passage“) a budou od Komise dostávat některé 
komunikační materiály. Kodex chování tuto povinnost již připomíná v čl. 11 odst. 1 
první větě (...).“.

371. je toho názoru, že Komise by měla učinit status zvláštních poradců transparentnějším 
tím, že jasně definuje jejich úkoly a povinnosti, a že by Parlamentu měla poskytnout 
veškeré informace týkající se finančních nákladů svého rozhodnutí ze dne 30. října 
2019;

372. připomíná Komisi, že schůze, jež pořádají členové Komise s organizacemi a osobami 
samostatně výdělečně činnými, podléhají požadavkům transparentnosti, a že plnou 
transparentnost musí dodržovat komisaři i členové jejich kabinetu, že by se měli 
setkávat pouze s organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými, které jsou 
zaregistrovány v rejstříku transparentnosti a že v souladu s rozhodnutím Komise 
2014/839/EU1 by měli informace o těchto setkáních zveřejňovat;

373. vyzývá Komisi, aby zajistila, že po období „vychladnutí“ nebudou bývalí členové 

1 Úř. věst. L 343, 28.11.2014, s. 22.



Komise moci již dále využívat žádné z možností, které jim byly přiznány na základě 
rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2019, ani nebudou využívat těchto možností v 
případě, že budou zastávat jinou úlohu;

374. zdůrazňuje, že po ukončení svého funkčního období mají bývalí členové Komise 
i nadále povinnost čestného a zdrženlivého jednání v souladu s článkem 245 Smlouvy o 
fungování EU;

375. vyzývá Komisi, aby prosazovala stávající právně závazná pravidla kodexu chování 
týkající se „otáčivých dveří“, a to jak v případě Komise, tak v případě jejích agentur;

Úřad evropského veřejného žalobce

376. poznamenává, že podle článku 3 nařízení o zřízení EPPO je EPPO institucionálním 
orgánem Evropské unie, zatímco v rozpočtu na rok 2020 je tento úřad prezentován jako 
agentura v rámci okruhu „Komise“; je znepokojen tím, že uvedená skutečnost 
dostatečně nezaručuje požadovanou nezávislost EPPO, a vyzývá Komisi, aby předložila 
rozpočet pro tento úřad jakožto rozpočet orgánu v rámci budoucího okruhu 7 (Správa) 
společně s dalšími orgány a institucemi, a nikoli v rámci budoucího okruhu 2 (Komise) 
společně s agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; žádá, aby Komise vzala v 
potaz odhad nově otevřených případů a dosud neuzavřených případů, který EPPO 
předložil institucím, aby mohl být sestaven realistický rozpočet a plán pracovních míst; 
vyjadřuje vážné obavy, že stávající rozpočtové plánování zabrání EPPO v tom, aby byl 
do listopadu 2020 plně funkčním;

Evropské školy

377. bere na vědomí, že v souladu s finančním nařízením pro evropské školy Účetní dvůr 
přezkoumal konsolidované roční účetní závěrky těchto škol za rozpočtový rok 2018, 
účty ústřední správy a systémy vnitřní kontroly (nábor, veřejné zakázky a platby) dvou 
ze škol (v Bergenu a Varese); bere na vědomí, že Účetní dvůr přezkoumal práci 
externího auditora těchto škol, který prověřil účetní závěrku a systémy vnitřní kontroly 
sedmi škol před konsolidací;

378. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Účetní dvůr nemohl potvrdit, že finanční řízení 
škol v roce 2018 bylo v souladu s finančním nařízením, jeho prováděcími pravidly 
a služebním řádem;

379. konstatuje zejména, že přezkum Účetního dvora zaměřený na systémy vnitřní kontroly 
ústřední správy a dvou vybraných škol odhalil nedostatky v kontrolním prostředí, 
platebních systémech, zadávacích řízeních a dokumentaci k náborovým řízením; dále 
bere na vědomí, že Účetní dvůr u nich zjistil nesoulad s pravidly náboru zaměstnanců;

380. souhlasí s hlavními doporučeními, která Účetní dvůr uvedl ve své výroční zprávě o 
evropských školách, a vyzývá zejména Nejvyšší radu evropských škol, ústřední správu 
a dotčené školy, aby přijaly okamžitá opatření, která odstraní nedostatky zjištěné v 
jejich účetních postupech a platebním systému, a aby i nadále poskytovaly odbornou 
přípravu a podporu osobám, které jsou zapojeny do vypracovávání účetní závěrky;

381. opakuje názor Parlamentu, že je naléhavě nutný „komplexní přezkum“ systému 
evropských škol; vyzývá Komisi jakožto člena a zároveň také hlavního přispěvatele, 
aby nejen poskytovala evropským školám poradenství a podporu v rámci stávající 



struktury správy a řízení, ale aby také sledovala provádění doporučení Účetního dvora a 
útvaru interního auditu Komise; 

382. naléhavě žádá školy, aby zlepšily své postupy náboru, zadávání zakázek a plateb, a 
vyzývá k tomu, aby do 30. června 2020 informovaly Parlament o dosaženém pokroku;

383. je velmi znepokojen zprávou organizace Human Rights Watch o přístupnosti 
evropských škol1 pro děti se zdravotním postižením, v níž se upozorňuje na 
přetrvávající problémy a na skutečnost, že dětem se zdravotním postižením tyto školy 
neposkytují plně inkluzivní výuku; 

384. vyzývá evropské školy, aby se zavázaly k inkluzivní výuce v politice i praxi;

385. vyzývá Komisi, která je hlavním poskytovatelem finančních prostředků odpovídajícím 
za provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze strany Unie, aby 
podnítila nezbytný proces reformy;

Poznatky získané z VFR na programové období 2014–2020

386. je znepokojen tím, že programové období u nového VFR může začít s prodlevou, jak 
tomu bylo i v případě končícího VFR; konstatuje, že oblast působnosti Zelené dohody 
pro Evropu byla formulována ještě před představením návrhu nového VFR; naléhavě 
žádá členské státy a Radu, aby projednaly a přijaly priority a strategii, aby jednání 
s Parlamentem o VFR mohla být zahájena co nejdříve;

387. zastává názor, že veřejné rozpočty by měly být sestavovány až poté, co jsou stanoveny 
jasné politické cíle a přesně určena opatření k jejich dosažení;

388. žádá Komisi, aby zajistila, že finanční plánování Unie pro programové období 2021–
2027 náležitě zohlední veškeré následně vytyčené cíle; zdůrazňuje, že Parlament 
navrhuje zahrnout do VFR nové priority a umožnit, aby byl VFR natolik flexibilní, aby 
byl schopen se vypořádat i s nepředvídanými situacemi;

389. vyzývá Komisi, aby pomocí souhrnného finančního plánu objasnila klíčové 
předpoklady, na nichž se zakládá nový VFR; podotýká, že hlavním účelem takového 
plánu by mělo být zasazení částek uvedených ve VFR na programové období 2021–
2027 do správného ekonomického a finančního kontextu;

390. znovu opakuje své znepokojení nad tím, že jakákoli případná prodleva v přijímání VFR 
na období 2021–2027 a v souvisejícím právním základu pro jeho provádění by mohla 
vést k opakované prodlevě v provádění výdajových programů Unie na začátku nového 
programového období; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření s 
cílem zajistit bezproblémový start nového programového období;

391. domnívá se, že kvalitní informace by mohly přispět k rychlejšímu – a lepšímu – 
rozhodování;

392. vítá, že Komise provedla přezkum výdajů zahrnující všechny hlavní programy VFR na 
programové období 2014–2020 a že cílem tohoto přezkumu bylo spojit strategický 

1 „Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System“, 
4. prosince 2018.



přezkum (zaměřený především na upřednostňování programů na základě jejich přidané 
hodnoty a souladu s cíli Unie) s přezkumem efektivity (s cílem nalézt způsoby, jak 
zlepšit plnění stávajících programů pomocí racionalizace a synergií, zjednodušení 
administrativních pravidel, větší flexibility a důrazu na výkonnost); Komise by měla 
provádět pravidelný přezkum za použití lepších klíčových ukazatelů výkonnosti;

393. vítá zjištění Účetního dvora, že analýza Komise zaměřená na efektivitu výdajů je 
přesvědčivá;

394. konstatuje, že přezkum výdajů poskytuje pádné argumenty ve prospěch opatření, která 
by měla zjednodušit programy, zefektivnit rozpočet a zvýšit finanční flexibilitu; 
konstatuje, že na základě tohoto přezkumu byly zjištěny nevyužité synergie mezi 
jednotlivými programy a možnosti sloučení obdobných programů z různých oblastí 
politiky; 

395. konstatuje, že přezkum výdajů uvádí rovněž příklady zbytečně složitých, 
nekonzistentních pravidel, která vedou k nedorozuměním a nezpůsobilým nákladům;

396. je znepokojen jeho závěry, že úsilí o zjednodušení se dosud nesetkalo s výrazným 
úspěchem; 

397. vyzývá k co možná největšímu zjednodušení, například větším využíváním 
zjednodušeného vykazování nákladů a jednorázových částek jakožto možnosti nabízené 
příjemcům a přijetím obvyklých účetních postupů, ale také zavedením koncepce 
jednotného auditu; zdůrazňuje, že z většiny unijních dotací by měli mít prospěch 
občané, přičemž největší prospěch by z nich měli mít malé a střední podniky a rodinné 
či malé a střední zemědělské podniky; dále zdůrazňuje, že chyby, k nimž došlo ve 
stávajícím programovém období 2014–2020, je třeba v novém VFR napravit, zejména 
v oblasti regionálního rozvoje a soudržnosti;

398. zdůrazňuje, že další zjednodušení může být zajištěno jak na úrovni programů, a to 
omezením množství předpisů a tím, že se nebudou provádět změny, které nejsou 
nezbytné a naopak mohou přinášet nejistotu, hromadění nevyřízených záležitostí a 
chyby, tak na úrovni účinného provádění s cílem snížit administrativní zátěž pro orgány 
a příjemce a zpřístupnit fondy;

399. vítá, že pro programové období 2021–2027 Komise navrhuje snížit počet výdajových 
programů o třetinu a upravit pravidla tak, aby byla soudržnější, a to na základě 
jednotného souboru pravidel;

400. je přesvědčen o tom, že má-li jednotný soubor pravidel přinést skutečné zjednodušení, 
měl by odstranit všechna složitá pravidla, požadavky a postupy, které nejsou nezbytně 
nutné; zastává názor, že by neměl být pouhým sloučením samostatně existujících 
souborů pravidel do jednoho rozsáhlého svazku;

401. domnívá se, že zjednodušení není samo o sobě cílem, nýbrž způsobem, jak zvýšit 
efektivitu činnosti Unie, a tím i poskytnout malým subjektům lepší příležitost stát se 
příjemci; vyzývá proto Komisi, aby při navrhování pravidel pro programy Unie 
usilovala o rovnováhu mezi snadným zaváděním a efektivitou při dosahování cílů Unie 
a transparentností;

402. se znepokojením konstatuje, že přezkum výdajů rovněž uvádí, že se mechanismy 



flexibility ukázaly být nedostatečné pro řešení mimořádných situací stávajícího období; 
vyzývá ke změnám, které povedou ke zvýšení celkové flexibility a zajistí dostatečnou 
výši prostředků na nepředvídatelné události;

403. s politováním konstatuje, že podle zjištění Účetního dvora byl přezkum výdajů méně 
přesvědčivý, pokud jde o strategické aspekty, jako je přínos výdajových programů pro 
Unii a jejich soulad s cíli Unie;

404. souhlasí s Komisí, že přínos pro Unii by měl být jádrem veškerých diskusí o budoucím 
rozpočtu Unie;

405. bere na vědomí, že Komise označila přínos pro Unii za hlavní zásadu přezkumu výdajů; 
očekává, že Komise pojem přínosu pro Unii dále rozvede a stanoví pro něj pevnou 
a jasnou definici;

406. domnívá se, že koncepce přínosu pro Unii jde ruku v ruce se zásadami subsidiarity 
a proporcionality;

407. je přesvědčen, že koncepce přínosu pro Unii je nezbytná nejen pro přidělování zdrojů, 
ale také pro navrhování a hodnocení výdajových programů;

408. zastává názor, že by financování Unie v plné výši měly obdržet pouze programy, jejichž 
přínos pro Unii je velmi významný; navrhuje, aby bylo financování omezeno pouze na 
programy se středně velkým až velkým přínosem pro Unii a aby programy, jejichž 
přínos pro Unii je malý, financovány nebyly;

409. trvá na tom, že všechny přidělené finanční prostředky je nutno používat a vynakládat v 
souladu se zásadou řádného finančního řízení způsobem, který nejlépe zajistí co největší 
dopad;

410. podporuje myšlenku užšího provázání rozpočtu Unie s doporučeními pro jednotlivé 
země nastíněnými v rámci zásad správy ekonomických záležitostí s cílem podpořit 
strukturální reformy podporující růst v členských státech; zdůrazňuje, že doporučení 
musí být v souladu se zásadou subsidiarity a klást důraz na základní systémové otázky, 
jako je zlepšení konkurenceschopnosti, posílení hospodářské a sociální soudržnosti, 
obchodování, kulturní rozmanitost, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zajištění 
zaměstnanosti;

411. vyzývá ke zlepšení správy fondů a současnému zvýšení efektivity kontrol – to by mělo 
zahrnovat opatření, která by byla přijímána v případě systematického zneužívání 
unijních fondů;

412. zdůrazňuje, že kontroly, které mají zabránit zneužívání fondů Unie, je třeba zintenzivnit 
v souladu se zásadou proporcionality; pokud Účetní dvůr zjistí závažné nedostatky 
v kvalitě a spolehlivosti vnitrostátních kontrolních orgánů, musí být posílena kontrola 
ze strany Unie; zdůrazňuje, že pokud Účetní dvůr dojde k závěru, že vnitrostátní 
kontrolní orgány naprosto selhaly, měl by VFR na programové období 2021–2027 
poskytnout mechanismy, které umožní, aby se správy přidělování finančních prostředků 
ujala Komise;

413. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit viditelnost politiky Unie; zdůrazňuje, že je třeba plně 
provést veškerá právní ustanovení týkající se informací a komunikace, aby byla 



zajištěna transparentnost a rozsáhlé šíření informací o výsledcích dosažených díky 
fondům;

414. zdůrazňuje, že finanční nástroje by měly být vždy vytvářeny na míru a doplňovat 
granty, aby jejich výsledný efekt v terénu byl maximální; zdůrazňuje, že k dosažení co 
největšího přínosu investic je nutné posílit synergie s dalšími opatřeními a nástroji; 
zastává názor, že lepších výsledků lze dosáhnout, bude-li se takto činit nákladově 
efektivním způsobem;

415. domnívá se, že je zásadní, aby Unie vybavila výdajové programy silnými a vzájemně 
provázanými výkonnostními rámci, které budou v souladu se strategickými cíli Unie 
a VFR na programové období 2021–2027;

416. poznamenává, že je důležité i nadále zlepšovat sledování výkonnosti a hodnocení 
dopadu financování v rámci příštího VFR; pracovní a politickou odpovědnost 
v souvislosti s čerpáním finančních prostředků lze pravidelně podpořit souborem 
ukazatelů a referenčních nástrojů;

417. poznamenává, že cíle programů na období 2021–2027 definované v příloze sdělení 
o VFR mají podobu popisných sdělení o vytyčených cílech; vyjadřuje politování nad 
tím, že tyto cíle nejsou kvantifikované ani dostatečně konkrétní;

418. očekává, že příslušné odvětvové právní předpisy nebo programové dokumenty (a to i na 
úrovni členských států nebo regionální úrovni) přinesou komplexní modely intervenční 
logiky, které budou zahrnovat konkrétní cíle a odpovídající soubor vypovídajících 
ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu;

419. zdůrazňuje, že u všech typů financování politiky Unie na unijní a vnitrostátní úrovni je 
třeba definovat mandáty veřejného auditu; zdůrazňuje, že Účetní dvůr by měl být 
jmenován auditorem subjektů, které provádějí politiku Unie, včetně unijních subjektů a 
subjektů vytvořených dohodami mimo právní řád Unie;

Stanoviska výborů 

Zahraniční věci 

420. pokud jde o nástroj předvstupní pomoci (NPP II), všímá si přetrvávajících nedostatků v 
administrativních kapacitách přistupujících zemí, které vedly k nedostatku absorpční 
kapacity v rámci nepřímého řízení; zdůrazňuje, že jak je uvedeno ve zvláštní zprávě 
Účetního dvora za rok 2018 o financování z NPP pro Turecko, pokrok v takto citlivých 
oblastech, jako je právní stát a občanská společnost, není závislý pouze na financování z 
NPP, ale především na politické vůli příslušných orgánů; se znepokojením konstatuje, 
že finanční prostředky nástroje předvstupní pomoci pro Turecko nebyly téměř vůbec 
vynakládány na oblast základních hodnot, včetně svobody tisku a nestrannosti 
soudnictví; domnívá se, že je nyní více než kdy jindy důležité, aby Komise využívala 
podmíněnosti na podporu reforem v prioritních odvětvích, jako je právní stát a správa 
věcí veřejných v Turecku;

421. vítá, že byla na základě pozměněného nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru v roce 
2018 zahájena první opatření pro budování kapacit; zdůrazňuje, že by se takovéto akce 
měly realizovat v rámci celkového procesu reformy bezpečnostního sektoru; vybízí k 
tomu, aby na krátkodobá stabilizační opatření důsledněji navazovala dlouhodobá 



opatření financovaná z nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru nebo z jiných nástrojů;

422. bere na vědomí analytický přezkum evropské obrany, který vypracoval Účetní dvůr, a 
podporuje jeho doporučení; žádá Komisi jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v oblasti obrany prováděných za účelem činnosti 
Unie podle SBOP (PESCO, EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila interoperabilitu a 
součinnost s NATO;

423. vyzývá Komisi, aby posoudila zákonnost toho, že byla Parlamentu odebrána rozpočtová 
funkce prostřednictvím rozhodnutí Rady o zřízení Evropské obranné agentury (EDA) a 
stálé strukturované spolupráce (PESCO); připomíná, že příslušná ustanovení čl. 45 odst. 
2 a čl. 46 odst. 2 Smlouvy o EU stanoví, že rozhodnutí musí být přijímána 
kvalifikovanou většinou bez uplatnění práva veta; připomíná, že odebrání rozpočtové 
funkce parlamentu podle článku 42 Smlouvy o EU je možné pouze u provozních výdajů 
a vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady; zdůrazňuje, že Rada takové rozhodnutí nikdy 
nepřijala;

424. trvá na tom, že je třeba bedlivě sledovat využívání prostředků z nástroje pro uprchlíky v 
Turecku s cílem zajistit, aby tyto prostředky byly přímo zaměřeny na projekty pro 
uprchlíky a nebyly využívány k žádným jiným účelům; vyzývá Komisi, aby pravidelně 
podávala rozpočtovému orgánu zprávy o souladu financovaných činností s příslušným 
právním základem;

Rozvojová spolupráce

425. naléhá na Unii a členské státy, aby v zájmu vytvoření příznivého podnikatelského 
prostředí pro soukromé investory v rozvojových zemích, jak o to usilují v rámci 
Evropského fondu pro udržitelný rozvoj, přestaly podporovat praktiky, které 
nadnárodním korporacím a fyzickým osobám umožňují vyhýbat se plnění daňových 
povinností; kromě toho poukazuje na riziko zadluženosti spojené s častějším 
kombinováním zdrojů financování, zejména v zemích subsaharské Afriky a Karibiku, 
které mají omezené příjmy ke splácení svého dluhu; vyzývá Unii a členské státy, aby 
v souladu se zásadou soudržnosti politiky ve prospěch rozvoje účinně a důsledně 
bojovaly proti daňovým únikům, agresivním metodám vyhýbání se daňovým 
povinnostem a škodlivé daňové soutěži;

Zaměstnanost a sociální věci

426. konstatuje, že pokud jde o ESF, Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 
a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), byly přerušeny tři programy 
ESF/YEI pro Spojené království, Itálii a Maďarsko a jeden program FEAD pro Itálii, 
což vedlo k přerušení několika plateb v roce 2018; bere na vědomí, že dotčeným 
členským státům bylo zasláno 33 varování;

427. konstatuje, že v roce 2018 se oproti předchozímu roku výrazně zvýšil počet varovných 
upozornění a přerušení, což bylo způsobeno jednak tím, že v únoru 2018 byl obdržen 
vyšší počet souborů dokumentů k poskytnutí jistoty, a jednak výsledky auditů souladu 
provedených v průběhu roku;

428. připomíná, že dosud zbývá provést deset doporučení odkazujících na zvláštní zprávy 



(jedno ze zvláštní zprávy 16/2016 ("Cíle EU v oblasti vzdělávání: programy jsou 
sladěny, ale v měření výkonnosti jsou nedostatky“), dvě ze zvláštní zprávy č. 14/2016 
(„Politické iniciativy a finanční podpora EU v oblasti romské integrace: v posledním 
desetiletí bylo dosaženo významného pokroku, avšak je zapotřebí dalšího úsilí přímo v 
terénu) a sedm ze zvláštní zprávy č. 6/2018 ("Volný pohyb pracovníků – základní 
svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě 
pracovníků")), přičemž většinu z nich bylo nutné provést do 31. prosince 2019; zejména 
si všímá zvláštní zprávy č. 14/2016, podle níž většina projektů byla realizována podle 
plánu, avšak ne vždy byla uplatněna kritéria „osvědčených postupů“ přispívající k 
úspěšnému začleňování Romů a také monitorování výkonnosti projektů bylo obtížné; 
připomíná, že nedostatek spolehlivých a úplných údajů o Romech je problémem nejen 
ve vztahu k projektům, ale také pro tvorbu politiky na úrovni EU i na vnitrostátní 
úrovni; vyjadřuje politování nad tím, že tento stav může zůstat nezměněn, nebudou-li 
rychle podniknuta opatření;

429. připomíná zjištění obsažená ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 5/2019 („Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám: cenná podpora, ale její příspěvek ke snižování 
chudoby není ještě stanoven“), zejména závěr Účetního dvora, že kromě zmírňování 
chudoby prostřednictvím potravinové pomoci (která představuje 83 % rozpočtu FEAD) 
nabízejí inovační prvky sociální politiky obsažené ve FEAD členským státům možnost 
podporovat sociální začleňování; 

430. připomíná rovněž, že z dostupných údajů uvedených ve zvláštní zprávě Účetního dvora 
č. 5/2019 vyplývá, že fond má značný dopad téměř na každý členský stát a že tímto 
fondem zajišťovaná potravinová a materiální pomoc a opatření sociálního začleňování 
jsou přínosná pro nejchudší osoby, včetně těch, které by mohly být jinak opomenuty 
běžnými službami sociální pomoci nebo které potřebují okamžitou podporu; zdůrazňuje 
rovněž, že podle potravinových bank je třetina potravin, které poskytují, financována 
fondem FEAD, a že díky tomuto fondu je možné omezit závislost na nepravidelném 
poskytování darů, a tedy lépe plánovat rozdělování konkrétních potravin;

431. konstatuje však, že přínos fondu FEAD ke snižování chudoby nebyl z důvodu omezení 
v jeho monitorování a nedostatku údajů z celé EU kvantitativně prokázán, a připomíná, 
že Komise musí zlepšit shromážděné údaje, aby lépe ilustrovala relativní význam tohoto 
fondu jakožto nositele evropské solidarity a způsobu, jak pomoci v boji proti sociálním 
rozdílům v Unii;

432. konstatuje, že zpráva o hodnocení fondu FEAD v polovině období odhalila několik 
nedostatků v jeho provádění a že Účetní dvůr navrhl jeho lepší zacílení na 
nejpotřebnější osoby; připomíná, že v hodnotící zprávě z poloviny období se uvádí, že 
je možno se více zaměřit na zajištění a sledování doprovodných opatření;

433. připomíná, že podle závěrů zvláštní zprávy Účetního dvora č. 6/2019 („Boj proti 
podvodům ve výdajích EU na soudržnost: řídicí orgány musí posílit odhalování 
podvodů, reakci na ně a koordinaci“) musí řídící orgány – navzdory zlepšení, kterých 
dosáhly v odhalování nebezpečí podvodů u fondů soudržnosti Unie (včetně ESF) a při 
koncipování preventivních opatření – ještě posílit odhalování podvodů, reakci na ně a 
koordinaci;

434. bere na vědomí, že podle Komise ukázalo hodnocení programu Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v polovině období, že jeho cíle jsou stále 



relevantní a že program je účinný při oslovování příslušných zúčastněných stran, 
dosahování vysoce kvalitních výsledků a plnění cílů, zejména s ohledem na současnou 
složitou socioekonomickou situaci, pro niž jsou příznačné důsledky finanční a 
hospodářské krize; konstatuje rovněž, že ačkoli se zdá, že tři osy (Progress, EURES a 
mikrofinancování a sociální podnikání) fungují nezávisle, byly zjištěny některé oblasti, 
kde by mohlo být dosaženo větší účinnosti („synergie“);

435. konstatuje, že hodnocení programu EaSI v polovině období zdůraznilo řadu způsobů, 
jak zlepšit jeho provádění, zejména prostřednictvím zjednodušení postupů, lepší vnitřní 
soudržnosti, větší flexibility a zaměření se na skupiny, které potřebují zvláštní podporu, 
a vazeb s jinými fondy, a vybízí Komisi, aby v tomto ohledu jednala; naléhavě vyzývá 
zejména k tomu, aby v rámci složky EaSI zahrnoval ESF + řadu zlepšení v tomto 
směru;

Životní prostředí

436. zdůrazňuje, že podíl plateb po zákonné lhůtě dosáhl 8,20 % plateb provedených GŘ 
ENV v roce 2018 (v roce 2017 činil 5,85 %, o rok dříve 3,92 %); vyjadřuje politování 
zejména nad tím, že opožděné platby u programu LIFE dosáhly v roce 2018 vyšší míry 
(10,3 % oproti 5,8 % v roce 2017 a 3,9 % v roce 2016);

437. konstatuje, že v roce 2018 vykázalo GŘ ENV ve své výroční zprávě o činnosti 
průměrnou zbytkovou míru chyb 0,09 %, tj. míru nepřekračující práh významnosti 2 %;

438. konstatuje, že GŘ ENV ve své výroční zprávě o činnosti zdůraznilo, že kvůli 
podmínkám vymezeným v rozhodnutí o externalizaci spolupráce s Výkonnou agenturou 
pro malé a střední podniky (EASME) ohledně zaměstnanců je situace se stavem 
zaměstnanců v GŘ ENV, kteří jsou přiděleni na činnosti související s programem LIFE, 
velmi napjatá, takže bude zřejmě nutné důkladněji prověřit pracovní metody 
a uspořádání tohoto GŘ;

439. vítá skutečnost, že v roce 2018 bylo z veškerých plateb GŘ CLIMA vyplaceno později 
než v zákonné lhůtě pouhých 0,93 % (v roce 2017 to bylo 3,9 %);

440. zdůrazňuje, že GŘ CLIMA a GŘ BUDG monitorují cíl vynakládat 20 % prostředků 
VFR na oblast klimatu a že GŘ CLIMA podporuje ostatní generální ředitelství při 
začleňování problematiky klimatu do jejich činností; vítá skutečnost, že v roce 2018 
bylo 20,1 % rozpočtu Unie vynaloženo na činnosti v souvislosti s klimatem, lituje však 
toho, že na začátku roku 2019 se stále ještě odhadovalo, že se z rozpočtu Unie podaří v 
současném období VFR čerpat na problematiku klimatu pouhých 19,7 %;

441. je velice znepokojen tím, že výhrada z důvodu ohrožení pověsti a z právních, finančních 
a institucionálních důvodů týkající se značných bezpečnostních rizik zjištěných při 
údržbě a provozu systému registru Unie pro evidování a zveřejňování údajů o systému 
EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), obsažená ve výročních zprávách o činnosti 
od roku 2010 a potvrzená při posuzování rizik v roce 2018, je zopakována i ve výroční 
zprávě o činnosti GŘ CLIMA za rok 2018; vyjadřuje politování nad mimořádně 
dlouhým trváním této výhrady; vyzývá Komisi, aby tuto situaci rychle vyřešila;

Veřejné zdraví, bezpečnost potravin, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin

442. upozorňuje na to, že v oblasti veřejného zdraví je nejdůležitějším nástrojem finančního 



řízení zadávání veřejných zakázek a že v roce 2018 byly veškeré prostředky na závazky 
i na platby plně vyčerpány; zdůrazňuje, že v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv je 
rozpočet vynakládán do značné míry formou přímých grantů členským státům a že míry 
čerpání prostředků na závazky a na platby dosáhly 99,0 %, resp. 98,6 %;

443. konstatuje, že v roce 2018 vykázalo GŘ SANTE ve své výroční zprávě průměrnou 
zbytkovou míru chyb 1,9 %, tj. míru nepřekračující práh významnosti 2 %;

444. se znepokojením konstatuje, že podíl plateb v souvislosti se správou grantů, které GŘ 
SANTE provedlo včas, se snížil mezi lety 2016 a 2018 z 97 % na 83 %;

445. poukazuje na problémy, o kterých hovoří GŘ SANTE ve své výroční zprávě o činnosti 
v souvislosti s prováděním třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) 
(dále jen „program v oblasti zdraví“); konstatuje, že tyto problémy se týkají současného 
mechanismu financování programu v oblasti zdraví, který umožňuje pouze financování 
projektů a může mít nepříznivý dopad na dlouhodobější udržitelnost prováděných 
činností, a složitosti některých mechanismů v tomto programu, například společných 
akcí prováděných s členskými státy, která má za důsledek to, že doba, která uplyne od 
počátečního plánování dané činnosti až po její zahájení, může být dosti dlouhá; bere na 
vědomí závěry Účetního dvora ve zvláštní zprávě č. 21/2019 o antimikrobiální 
rezistenci, že činnost Komise a agentur přinesla určitý pokrok, například ve veterinární 
a potravinářské oblasti; lituje však toho, že podle téže zprávy je prozatím jen málo 
důkazů o tom, že by se v Unii snížila zdravotní zátěž spojená s antimikrobiální 
rezistencí;

Doprava a cestovní ruch

446. vítá, že byla v roce 2018 na základě inovativního přístupu dokončena výzva pro 
smíšené dopravní projekty v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF)  z roku 2017, 
díky čemuž byla v rámci grantů EU k dispozici orientační částka 1,35 miliardy EUR, 
která se měla kombinovat s finančními prostředky z EFSI, EIB a od národních 
podpůrných bank nebo soukromých investorů; je přesvědčen, že je nutné provádět 
následné hodnocení těchto projektů, aby bylo možné posoudit účinnost tohoto 
inovativního přístupu; všímá si, že na základě druhé lhůty pro předkládání návrhů v 
dubnu 2018 zaměřených na inovace a projekty využívající nové technologie, zejména v 
oblasti alternativních paliv, bylo s cílem posílit politiku Komise v oblasti čisté mobility 
vybráno 35 projektů s celkovým financováním z nástroje CEF v hodnotě 404,8 milionu 
EUR; konstatuje, že je třeba zlepšit informovanost příjemců o pravidlech způsobilosti v 
rámci Nástroje pro propojení Evropy, a to zejména vymezením jasného rozdílu mezi 
zakázkou na provedení a zakázkou na subdodávky; připomíná, že objem prostředků 
vynaložených v rámci finančního nástroje není jeho jediným kritériem výkonnosti, a 
vyzývá Komisi, aby prohloubila své hodnocení výsledků dosažených v rámci 
dopravních projektů financovaných ze strany EU a aby změřila jejich přínos a zjistila, 
zda výdaje odpovídají výsledkům;

447. konstatuje, že do pátého roku stávajícího programového období 2014–2020 byly do 
konce roku 2019 provedeny platby pouze přibližně u 23 % na počátku přidělených 
prostředků, což vyvolává pochybnosti o tom, zda bude nástroj CEF uplatněn v celém 
rozsahu; připomíná, že aby nedocházelo ke zpoždění plateb, rušení závazků a kumulaci 
prostředků vzniklých z předchozích operací na konci programového období, kdy vzniká 
nedostatek času na přesměrování finančních prostředků na jiné projekty, je naprosto 



nezbytné, aby Výkonná agentura pro inovace a sítě pozorně sledovala technickou a 
finanční realizaci projektů, aby bylo možné včas přijmout účinná nápravná opatření; 
připomíná doporučení Účetního dvora pro Komisi a agenturu INEA, aby zajistily větší 
soudržnost a transparentnost výběrových postupů po projekt, stanovily lepší podmínky 
pro včasné provádění projektů a přepracovaly výkonnostní rámec s cílem lépe 
monitorovat výsledky projektů;

448. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 30/2018, v níž dospěl k závěru, že právní 
předpisy Unie pokrývají hlavní druhy veřejné dopravy, díky čemuž je tento rámec v 
celosvětovém měřítku jedinečný; Vyjadřuje však politování nad tím, že Účetní dvůr 
dospěl k závěru, že si mnozí cestující nejsou dostatečně vědomi svých práv a často se 
jich nedomohou kvůli potížím s jejich vynucováním; připomíná proto požadavek 
Účetního dvora, že je třeba zlepšit ucelenost, jasnost a účinnost rámce práv cestujících, 
přijmout opatření na podporu účinnějších a transparentnějších informačních kampaní a 
poskytnout vnitrostátním orgánům další nástroje pro prosazování práv cestujících;

449. opakuje svou žádost, aby Komise s ohledem na vícezdrojové financování poskytovala 
snadný přístup k projektům ve formě jednotného kontaktního místa, které by 
přehledným způsobem umožnilo občanům sledovat rozvoj a financování infrastruktury 
spolufinancované z prostředků Unie a z fondu EFSI; tato jednotná kontaktní musejí mít 
široké koordinační pravomoci, přičemž by měla přednostně platit pravidla Unie, a měla 
by mít vícejazyčný rozměr a umožňovat provádění veškerého posuzování dopadu 
příslušných projektů na životní prostředí; poznamenává, že v pátém roce víceletého 
finančního rámce 2014–2020 byla míra čerpání fondů EFSI stále pomalejší, než se 
plánovalo; zdůrazňuje, že chyby, které byly zjištěny, se vyskytly u příjemců, a proto je 
třeba posílit pokyny týkající se způsobilosti nákladů;

450. poukazuje na to, že politika v oblasti dopravní infrastruktury nabízí jasnou příležitost ke 
zvýšení synergického působení mezi obrannými a civilními potřebami a TEN-T; vítá, že 
byl přijetím akčního plánu v březnu 2018 doplněn do politiky TEN-T další pilíř, kterým 
je vojenská mobilita, a dále vítá návrh Komise týkající se vytvoření zvláštního 
rozpočtového přídělu pro potřeby v oblasti vojenské mobility v rámci rozpočtu Nástroje 
pro propojení Evropy na období 2021–2027 ve výši 6,5 miliardy EUR; zdůrazňuje, že je 
důležité analyzovat mezery mezi vojenskými požadavky a požadavky programu TEN-T 
týkajícími se vytvoření portfolia projektů infrastruktury dvojího užití, které by bylo 
možné podporovat v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2021–2027, a posílit program 
TEN-T; připomíná, že tento vývoj odráží strategickou úlohu sítě TEN-T při propojování 
infrastruktury v Unii, jehož cílem je dosáhnout rychlé a plynulé mobility napříč tímto 
světadílem, a také při zvyšování naší schopnosti reagovat na naléhavé situace, jako jsou 
humanitární krize, přírodní katastrofy nebo mimořádné civilní situace, a že to povede k 
dalšímu rozvoji vnitřního trhu;

451. vítá zahájení nových projektů zaměřených na městskou mobilitu, efektivní logistiku a 
infrastrukturu, včetně přístavů budoucnosti, jejichž hodnota dosahuje přibližně 105 
milionů EUR na základě výzvy z roku 2017 v rámci programu Horizont 2020; vítá 
přijetí tříletého pracovního programu Horizont 2020 na období let 2018–2020; znovu 
připomíná doporučení Účetního dvora týkající se vytvoření celounijního plánu rozvoje 
přístavů pro hlavní přístavy a revize jejich počtu;

Regionální rozvoj



452. zdůrazňuje, že nesrovnalosti při plnění rozpočtu Evropské unie ještě automaticky 
neznamenají podvodné jednání, a že dříve, než budou na příjemce použity finanční 
opravy, je zapotřebí provést podrobnou analýzu výsledků auditu; vyzývá Komisi, aby 
prováděla svou strategii pro boj proti podvodům a aby nadále podporovala členské státy 
a pomáhala jim s uplatňováním opatření na potírání podvodů, včetně provádění analýz 
nesrovnalostí ohlášených členskými státy v rámci ESI fondů;

453. žádá Komisi, aby předložila podrobnou analýzu důvodů nízké míry čerpání finančních 
prostředků v některých regionech a posoudila konkrétní způsoby, jak tyto strukturální 
problémy, které jsou příčinou těchto nerovnováh, napravit a aby posílila technickou 
pomoc na místě; zdůrazňuje, že flexibilita a jednodušší pravidla mohou zvýšit účinnost 
a účelnost fondů ESI;

454. žádá Komisi a Radu, 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, čímž posílí 
strategické cíle Unie, zejména hospodářskou, sociální a územní soudržnost a boj proti 
změně klimatu v souladu s cíli Pařížské dohody;

Zemědělství a rozvoj venkova

455. vyzývá Účetní dvůr, aby vypracoval zvláštní zprávu o zabírání půdy a jeho možném 
dopadu na SZP;

456. připomíná Komisi, že existují významné rozdíly v typech chyb, například mezi 
neúmyslnými opomenutími a případy podvodu; připomíná, že většina příjemců jsou 
malé a střední zemědělské podniky a složitá regulace zvyšuje riziko neúmyslných 
opomenutí, což by mělo být při odhadování skutečné míry chyb rovněž zohledněno;

457. zdůrazňuje, že řádné provádění intervencí SZP úzce souvisí s dodržováním závazků, jež 
byly stanoveny na úrovni Unie, ze strany příjemců; zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP by mohla vést k prosazování krátkodobých 
vnitrostátních politických zájmů a může dále zhoršit porušování pravidel, a proto 
naléhavě žádá Komisi, aby zabránila opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států, zejména v případě systému pro sledování dodržování pravidel 
způsobilosti pro podporu jednotlivými příjemci, a tím oslabení důvěryhodnosti EU, 
pokud jde o řízení jedné z jejích klíčových veřejných politik;

Kultura a vzdělávání

458. vítá závěr zvláštní zprávy Účetního dvora č. 22/2018 o mobilitě v rámci programu 
Erasmus+, v němž se uvádí, že program má pozitivní dopad na postoje účastníků k Unii 
a vytváří různé formy evropské přidané hodnoty; zdůrazňuje však, že je třeba více 
usilovat o harmonizaci ukazatelů se stanovenými cíli a zjednodušit postup podávání 
žádostí a zpráv; 

459. vítá pozitivní dopad programu Erasmus+ při podpoře začleňování osob ze 
znevýhodněného prostředí, jak je uvedeno ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 
22/2018; vyzývá k lepší definici, podávání zpráv a monitorování v této oblasti, aby se 
zajistila inkluzivnost programu Erasmus+, jakož i programů Evropský sbor solidarity a 



Kreativní Evropa;

460. zdůrazňuje, že je zapotřebí více finančních prostředků na programy Erasmus+ a 
Kreativní Evropa, s ohledem na úspěch těchto programů a přidanou hodnotu, již 
poskytují;

461. bere na vědomí, že nástroj pro záruky za studentské půjčky nepřinesl očekávané 
výsledky, a Komise se proto rozhodla příslušné finanční prostředky přerozdělit;

462. poukazuje na pokrok, jehož bylo dosaženo v míře úspěšnosti programu Kreativní 
Evropa ve srovnání s rokem 2017 (31 % v případě podprogramu Kultura a 48 % u 
podprogramu MEDIA), zdůrazňuje však, že tyto výsledky stále nejsou uspokojivé a že 
k jejich zlepšení je zapotřebí přiměřená výše financování;

463. vyzývá agenturu EACEA, aby věnovala řádnou pozornost zjednodušení postupů pro 
podávání žádostí a jejich přizpůsobení cílovým skupinám, aby se tak zlepšila dostupnost 
programů;

464. konstatuje, že je stále třeba významně zkvalitnit systém vnitřní kontroly agentury 
EACEA, jak ukazují výhrady vyjádřené v druhé fázi auditu týkajícího se grantového 
řízení programů Erasmus+ a Kreativní Evropa; vyzývá agenturu EACEA, aby přijala 
všechna nezbytná nápravná opatření s cílem zajistit co nejkvalitnější provádění 
programů;

465. připomíná výzvy, s nimiž se Evropské školy budou potýkat během procesu vystupování 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie, a vyzývá Komisi a 
Evropské školy, aby Výboru pro kulturu a vzdělávání podávaly zprávy ohledně 
vystoupení Spojeného království a způsobu, jakým zamýšlejí nadále poskytovat výuku 
angličtiny jakožto prvního jazyka v rámci Evropských škol poté, co Spojené království 
vystoupí z Unie;

466. zdůrazňuje nedostatečné zastoupení žen (31 %) ve středních vedoucích pozicích v 
agentuře EACEA; žádá agenturu, aby v roce 2020 dosáhla 40% cíle.

Spravedlnost, svoboda a vnitřní věci

467. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora o podpoře Unie členským státům v jejich boji proti 
radikalizaci1, financovanou mj. z fondu ISF a z programu Spravedlnost; sdílí názor 
Účetního dvora, že by Komise měla zlepšit rámec pro celkovou koordinaci opatření k 
řešení problému radikalizace, zvýšit praktickou podporu pro odborníky a tvůrce politiky 
v členských státech a zlepšit rámec pro posuzování výsledků;

468. vítá skutečnost, že Účetní dvůr neshledal závažné nedostatky u postupů, jimiž Komise 
schvaluje účetní závěrku 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 

1 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 13/2018 „Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: 
Komise zohlednila potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se 
vyskytovaly určité nedostatky“.



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;

Práva žen a rovnost pohlaví

469. zdůrazňuje, že práva žen a rovnost pohlaví je nutné začleňovat do všech oblastí politiky 
a zajišťovat jejich uplatňování; proto opět připomíná svou výzvu, aby ve všech fázích 
rozpočtového procesu bylo uplatňováno genderové rozpočtování, včetně plnění 
rozpočtu a hodnocení jeho plnění;

470. vyjadřuje politování nad tím, že se v posledních letech projevuje tendence provádět 
škrty v prostředcích EU určených k boji proti všem formám násilí na ženách a dívkách, 
a znovu žádá o navýšení zdrojů pro specifický cíl Daphne; opakuje svůj požadavek, 
aby pro specifický cíl Daphne v rámci programu Práva, rovnost a 

občanství byla zřízena samostatná položka; bere na vědomí skutečnost, 

že je připravován celounijní průzkum se společnou metodikou a 

dotazníkem, jehož cílem je pravidelně shromažďovat porovnatelné údaje 

o genderově podmíněném násilí v členských státech EU; očekává, že 

první výsledky pilotního průzkumu zohlední v roce 2019 s cílem dodržet 

předpokládané provádění průzkumu od roku 2020–2021;

471. vyzývá k přezkumu součinnosti mezi těmito interními a externími programy Unie 
s cílem zajistit ucelený a průběžný přístup k politikám v rámci Unie i mimo ni, jako v 
případě mrzačení ženských pohlavních orgánů.


