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ÚVOD 

Náš informační dokument 

1. Tento informační dokument je odpovědí na sdělení Komise o přezkumu/revizi 

víceletého finančního rámce na období (VFR) 2014–2020 v polovině období a na návrhy, 

kterými se mění nařízení o VFR, interinstitucionální dohoda a rozhodnutí o uvolnění 

prostředků z rozpětí pro nepředvídané události1. Na další legislativní návrhy v balíčku 

přezkumu v polovině období odpovíme v náležitou dobu2

2. Soustředíme se na rozpočtové aspekty fungování VFR, jimiž se zabývá přezkum/revize 

v polovině období, a vyzýváme politické, legislativní a rozpočtové orgány EU, aby v tomto 

legislativním období využily příležitosti zahájit dlouhodobou rozpočtovou reformu EU. Naše 

připomínky odpovídají hlavním oddílům sdělení, tj. oddílu o stavu provádění VFR na období 

2014–2020, o návrzích v balíčku přezkumu v polovině období a o otázkách, kterými je třeba 

se zabývat v návrhu příštího VFR. 

. 

Příležitost pro reformu rozpočtu EU 

3. Přezkum/revize VFR na období 2014–2020 v polovině období je příležitostí zamyslet se 

nad tím, jak zlepšit finanční řízení a vyvozování odpovědnosti a přejít k takovému 

rozpočtovému systému EU, který by si opět získal důvěru občanů. 

4. Na základě našich zkušeností z auditu, které jsou zveřejňovány v naší výroční zprávě a 

zvláštních zprávách, se domníváme, že nastal čas přistupovat k výdajům a investicím EU 

novým způsobem. Cílem reformy by mělo být zlepšit schopnost rozpočtového systému EU: 

– směrovat prostředky EU rychle a pružně tam, kde mohou EU a jejím občanům přinést 

největší přidanou hodnotu, 

                                                      

1 COM(2016) 603 final, COM(2016) 606 final a COM(2016) 607 final. 

2 V současné době připravujeme stanoviska k návrhům na změnu finančního nařízení 
(č. 966/2012) a k návrhu na změnu nařízení o EFSI (č. 2015/1017). 
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– poskytovat peněžní prostředky a přinášet výsledky efektivně a s přiměřeným rizikem, 

– prokazovat, jak EU financuje jednotlivé politiky a dosahuje výsledků. 

5. Dosahování těchto cílů není za současného rámce VFR jednoznačné. Možnosti Komise 

navrhovat pro výdaje EU nové priority a měnit finanční pravidla jsou v této fázi zásadně 

omezeny: 

– současným VFR odrážejícím priority financování Unie v době jeho přijetí, 

– nařízením o VFR omezujícím úpravy, které lze v polovině období provést3

– sedmiletými výdajovými programy na období 2014–2020, které se po značných 

zpožděních teprve rozbíhají, 

, 

– skutečností, že rozpočet EU funguje na hranici svých výdajových omezení. 

6. Za tohoto stavu Komise navrhuje soustředit více zdrojů na současné priority, zvýšit 

pružnost rozpočtového řízení a zjednodušit některé aspekty finančních pravidel. 

PŘEZKUM VFR NA OBDOBÍ 2014–2020 V POLOVINĚ OBDOBÍ PROVEDENÝ KOMISÍ 

Stav provádění současného VFR a nové výzvy 

Debata o reformě vyžaduje více informací 

7. Informace, jež Komise uvádí o „stavu provádění“ současného VFR se převážně zaměřují 

na pravděpodobné využívání stropů pro závazky a platby a rozpětí do konce roku 2020. 

Komise neposkytuje dostatek informací o: 

– hospodářské situaci ovlivňující výdaje z rozpočtu EU prováděné členskými státy4

                                                      

3 Článek 2 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–
2020. 

, včetně 

rizika, že peněžní prostředky EU: 
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a) členské státy plně nevyčerpají5

b) vytlačí jiné investice a zdroje financování; 

; 

c) potenciálně nebudou vyplaceny, pokud členský stát neprovede doporučované 

strukturální reformy („podmíněnost“); 

– předpokládaných výdajích podle současného VFR ve srovnání se skutečnými výdaji 

předchozího VFR, aby se upozornilo na opakující se zpoždění, 

– nečerpaných prostředcích ve finančních nástrojích6

– o zásobě předběžného financování, závazků, u nichž nebyla provedena platba, a dalších 

závazků a podmíněných závazků

, 

7

– pravděpodobných hotovostních tocích na období sedmi až desíti let, které by zahrnovaly 

rozpočtové stropy, platební potřeby, kapacitní omezení a možné rušení závazků 

k prostředkům

, 

8

– celkovém finančním dopadu návrhů v balíčku přezkumu v polovině období na rozpočet 

EU, včetně zvýšení závazků a plateb ve srovnání se současným stavem a také celkové 

hodnoty z toho plynoucích rezerv a záruk; 

, aby bylo možné učinit si představu o situaci po roce 2020, 

– tom, jaký dopad budou mít návrhy na oblasti rozpočtu EU s trvale vysokou mírou chyb9

                                                                                                                                                                      
4 Článek 2 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–

2020. 

. 

5 Bod 2.6 a obrázek 2.6 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

6 Zvláštní zpráva č. 19/2016 a bod 2.31 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

7 Body 2.5 až 2.9 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

8 Body 2.10 a 2.47 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

9 Bod 1.66 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2014. 
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8. Konstatujeme také, že v některých členských státech představují prostředky z rozpočtu 

EU významný podíl celkových vládních výdajů a investicí10

9. Tyto informace mohly být předloženy již v této fázi, a mohly tak názorně poukázat na 

problémy s rozpočtovým řízením a posloužit jako podklady pro interinstitucionální dialog 

o možných dlouhodobých řešeních. 

. 

Hrozí, že historie se bude opakovat 

10. Kvůli značným zdržením na začátku VFR 2014–2020 se většina operačních výdajů do 

dnešního data v současném VFR týká předchozího období. Výdaje se prováděly se zpožděním 

i na začátku předešlých období. 

11. V roce 2015, což je poslední rok, za který máme auditované údaje, byly více než tři 

čtvrtiny operačních výdajů vynaloženy na programy, které fungují podle pravidel 

předchozího VFR11

12. I když nahromaděné platby z předchozího období již byly vypořádány, tlak na platby se 

v budoucích letech pravděpodobně obnoví, pokud se do konce období v plném rozsahu 

využijí stropy pro závazky ve VFR. Je to do velké míry způsobeno rozdílem mezi závazky a 

platbami, které byly ve VFR původně odsouhlaseny. 

. 

13. V této souvislosti návrh Komise vyrovnat uvolnění prostředků z rozpětí pro 

nepředvídané události z roku 2014 snížením rozpětí na rok 2017, a nikoli na roky 2018–2020, 

umožní, aby v těchto letech mohly být provedeny platby12

                                                      

10 Viz obrázek 1.1 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

. Nicméně stále se zdá, že na 

začátku příštího VFR bude zbývat proplatit velký objem závazků ze současného VFR, neboť 

do roku 2020 bude vyplaceno méně než 60 % dostupných evropských strukturálních a 

11 Bod 2.3 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 

12 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 
o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, COM(2016) 607 final. 
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investičních fondů v současném VFR13

14. Je tedy pravděpodobné, že pokud bude dodržen časový rozvrh pro schválení 

následujícího VFR a souvisejících výdajových programů, opožděné zahájení programů a tlak 

na rozpočet plateb v současném VFR budou představovat dvě hlavní rizika: 

. To znamená, že poloviny výdajů v největší oblasti 

rozpočtu bude dosaženo až v posledním roce období. 

– v následujících letech bude narůstat objem závazků a budou se hromadit neprovedené 

platby, protože některé členské státy budou do roku 2020 nebo i do roku 2023, kdy 

skončí období způsobilosti výdajových programů na roky 2014–2020, jen s obtížemi 

čerpat dostupné prostředky. Hrozí proto, že budou financovány projekty s nízkým 

poměrem nákladů a přínosů, aby se zamezilo ztrátě financování14

– bude jen málo příležitostí poučit se z fakty podložených posouzení o koncepci, 

fungování a výsledcích výdajových programů EU ve VFR 2014–2020 před tím, než bude 

Komise povinna do konce roku 2017 předložit svůj návrh VFR na období po roce 2020. 

Kromě toho bude mnoho hodnocení ex post provedeno před tím, než budou programy 

ve VFR 2007–2013 uzavřeny. 

. 

Před sestavením nového dlouhodobého rozpočtu je třeba provést komplexní přezkum 

výdajů EU 

15. Rozpočet EU by měl EU a jejím občanům nabízet jasné a viditelné přínosy, jichž by 

nemohlo být dosaženo výdaji pouze na národní, regionální nebo místní úrovni. 

16. Ve svých výročních a zvláštních zprávách upozorňujeme na případy, kdy výdaje EU 

mohly být naplánovány strategičtěji, a přinést tak lepší výsledky a vyšší přidanou hodnotu 

pro celou EU. V nedávných zprávách jsme kromě jiného například poukázali na to, jak: 

                                                      

13 Odhad Komise v SWD (2016) 299 final, příloha 6. 

14 Bod 38 situační zprávy „Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích 
finančního řízení rozpočtu EU“. 
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– investice do infrastruktury na venkově přinesly jen malou hodnotu a v některých 

případech nahradily vnitrostátní a regionální financování místo toho, aby je 

doplňovaly15

– třetina výdajů EU na zařízení pro námořní dopravu byla neúčinná a neudržitelná, neboť 

se týkala stejných zařízení, jaká existovala v okolí

, 

16

– financování EU určenému v letech 2007 až 2013 na železniční projekty se nepodařilo 

přesunout přepravu zboží ze silnice na železnici

, 

17

– Evropský inovační a technologický institut je omezován složitým rámcem a problémy s 

řízením

, 

18

– se finančním nástrojům zřízeným v rámci EFRR a ESF v období 2007–2013 v praxi jen 

s obtížemi dařilo omezovat náklady a odměny, vyplácet dostupné prostředky, přilákat 

soukromý kapitál a opětovně využívat finanční podporu

, 

19

17. Navíc vysoká výkonnost a přidaná hodnota v minulosti nejsou zárukou vysoké 

výkonnosti a přidané hodnoty v budoucnosti. Proto je nezbytné, aby všechny velké výdajové 

programy a režimy byly nejen monitorovány a vyhodnocovány, jak je stanoveno, ale aby se 

výkonnost a přidaná hodnota jednotlivých programů a režimů také srovnávaly. 

. 

18. Dle našeho názoru by se měl před tím, než EU schválí další dlouhodobý rozpočet a nový 

soubor výdajových programů, provést komplexní přezkum výdajů EU. Komplexní přezkum 

výdajů by kromě jiného umožnil zlepšit: 

                                                      

15 Zvláštní zpráva č. 25/2015. 

16 Zvláštní zpráva č. 23/2016. 

17 Zvláštní zpráva č. 08/2016. 

18 Zvláštní zpráva č. 04/2016. 

19 Zvláštní zpráva č. 19/2016. 



 9 

 
CLV087241CS04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

– výkonnost a přidanou hodnotu rozpočtu EU jak na úrovni politických priorit (tj. na 

úrovni okruhů VFR), tak na úrovni programů, 

– proces, kterým se politické cíle Unie převádějí do operačních cílů jejích hlavních 

výdajových programů a režimů, 

– monitorování, hodnocení a vykazování výkonnosti a přidané hodnoty na každé úrovni. 

Přezkum VFR v polovině období prováděný Komisí není velmi potřebným přezkumem výdajů 

EU a výkonnosti a přidané hodnoty různých oblastí rozpočtu a výdajových programů EU. 

Mají-li se využít zkušenosti a poznatky ze současného období a mají-li být dostupné peněžní 

prostředky EU v budoucnosti využívány efektivněji, měl by se takový přezkum provést před 

schválením nového dlouhodobého finančního plánu. 

Připomínky k hlavním návrhům v přezkumu Komisi v polovině období 

19. Tento oddíl odpovídá struktuře oddílu 3 sdělení Komise. 

Větší zaměření na priority a nové výzvy? 

20. Návrhy Komise „dále se soustředit na priority a nové výzvy“ spočívají v přidělení 

dodatečných zdrojů na určité okruhy a programy, aniž se zvýší celkové prostředky VFR 

stanovené ve finanční příloze sdělení. 

21. Celkový balíček téměř 12,8 miliardy EUR do roku 2020 obsahuje:  

– 1,8 miliardy EUR v rozpočtu na rok 2017 na migraci, 

– 4,6 miliardy EUR na soudržnost v důsledku automatických úprav odrážejících inflaci a 

změny v HND členských států (okruh 1b), 

– 6,3 miliardy EUR na růst a zaměstnanost, bezpečnost, migraci a uprchlíky (okruhy 1a, 1b, 

3 a 4), 

– neobsahuje žádné návrhy na změny ve financování zemědělství (okruh 2) nebo správy 

(okruh 5). 
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22. Dodatečných 6,3 miliardy EUR představuje asi 1 % celkových závazků do konce období. 

Výrazně nemění celkový poměr zdrojů přidělených na každý okruh, ačkoli bezpečnost a 

občanství (okruh 3) se zvýší o 23 %. 

23. Investice navíc závisí na tom, zda Evropský parlament a Rada budou souhlasit s tím, aby 

se financování ze „zvláštních nástrojů“ nezapočítávalo do stropu pro závazky a platby na 

období 2014–2020. Priority a nové výzvy by se zpravidla měly financovat z rozpočtu EU, a 

nikoli ze „zvláštních nástrojů“ mimo něj. „Zvláštní nástroje“ jsou rezervy, které se mají 

využívat na řešení nepředvídaných událostí. 

24. Z částky 6,3 miliardy EUR jsou 2,4 miliardy určeny na Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a řadu programů v oblasti konkurenceschopnosti, které 

přímo či nepřímo řídí Komise. Poznamenáváme, že další investice v těchto programech se 

navrhují ještě před tím, než byly vyhodnoceny výdaje v současném období. O provádění 

záruky pro mladé lidi a YEI v členských státech zveřejníme auditní zprávu na počátku roku 

2017. 

25. Částka 6,3 miliardy EUR zahrnuje také rezervu na zvýšení záruk pro investiční fondy 

mimo rozpočet. Do záručního fondu EFSI bude doplněno 150 milionů EUR na podporu 

navrhovaného zvýšení jeho úvěrové kapacity a 250 milionů EUR bude použito na zřízení 

podobného záručního fondu pro nový Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD). 

Upozorňujeme, že EFSD bude mít širší spektrum protistran než EFSI, a tudíž odlišný rizikový 

profil. Aby se minimalizovala hotovost, která bude muset být k dispozici na proplácení výzev 

k plnění záruk z rozpočtu EU, navrhuje Komise „společný rezervní fond“. Ten pokryje záruční 

fondy pro EFSI, EFSD a vnější činnosti.  

26. Komise též navrhuje zřídit nové interní svěřenecké fondy, které mají pomoci přilákat 

dodatečné financování z členských států a dalších zdrojů na řešení problematiky migrace a 

uprchlíků v EU. 

Jsme toho názoru, že tyto návrhy by výrazně nezměnily poměr zdrojů v každém z okruhů VFR 

do roku 2020. Skutečnost, že navrhované nové výdaje na současné priority nejsou založeny 

na přeskupení zdrojů, dokládá rozpočtová, programová a politická omezení (viz bod 7 výše), 
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kterým rozpočet EU v současné době podléhá, a hovoří také ve prospěch reformy. Jelikož 

roste závislost na finančních nástrojích, svěřeneckých fondech a investičních fondech 

zajištěných rozpočtem, je nezbytné posílit řízení rizika a vykazování zvyšujících se 

podmíněných závazků EU. 

Zvýšení flexibility a dynamiky při mobilizaci a poskytování finančních prostředků? 

27. Komise navrhuje několik opatření jak v rámci již existujících stropů současného VFR 

snáze nalézt dodatečné prostředky pro nové výzvy. Skládají se z: 

– opatření na uvolnění ročního rozpočtu závazků a plateb spočívajících v tom, že se 

maximálně využijí rozpětí a přenosy prostředků, 

– dalšího zvýšení kapacity rezerv v rozpočtu a ve „zvláštních nástrojích“, včetně nové 

krizové rezervy Evropské unie (krizová rezerva). 

28. Cílem návrhů týkajících se rozpětí a přenosů prostředků je zajistit maximální využití 

závazků a plateb v rámci stropů pro dané období. Jinými slovy, rozdíl mezi stropy VFR a 

ročními rozpočty by v podstatě zmizel, neboť stropy v jakémkoli daném roce by mohly být 

překročeny, pokud souhrnné stropy pro celé období zůstanou nepřekročeny. 

29. Pokud jde o rezervy v rozpočtu, Komise navrhuje vytvořit „flexibilní rezervu“ ve výši 

10 % prostředků ve třech nástrojích vnějších činností20

30. Krizová rezerva má EU umožnit rychle reagovat na krize a na události, které mají vážné 

humanitární a bezpečnostní důsledky. Byla by financována ze zrušených závazků z roku n–2. 

Komise odhaduje, že tyto zrušené závazky by dosáhly kolem 3 až 4 miliard EUR ročně. Jelikož 

nevyčerpané rezervy by se mohly přenášet jeden rok, kapacita fondu by odpovídala 

zrušeným závazkům až za dva roky. 

. Dále Komise navrhuje rozšířit dva 

„zvláštní nástroje“, totiž nástroj pružnosti a rezervu na pomoc při mimořádných událostech, 

a zřídit krizovou rezervu. 

                                                      

20 Nástroj předvstupní pomoci (NPP II), evropský nástroj sousedství a finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci. 
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Dle našeho soudu by tyto návrhy zvýšily rozpočtovou pružnost a rezervy. Hrozí však, že by 

vzrostla složitost systému a byla by narušena zásada ročního rozpočtu a zásada určitosti a 

transparentnosti rozpočtu EU a také kontrola rozpočtového řízení EU by se stála složitější. 

Dále je třeba lépe vyjasnit, kolik dalších výdajů by návrhy umožnily a jaká by byla celková 

kapacita všech rezerv a rozpětí. 

Jednodušší pravidla a větší orientace na výkon? 

31. Komise navrhuje rozsáhle přepracovat všeobecná finanční pravidla pro plnění rozpočtu 

EU a současně změnit i odvětvová finanční pravidla. Jak bylo řečeno v úvodu, svůj pohled na 

konkrétní jednotlivosti těchto změn předložíme v samostatném stanovisku. V této fázi 

bychom však chtěli uvést následující připomínky. 

32. Komise v podstatě aktualizuje a rozšiřuje soubor nástrojů, které lze použít ve výdajových 

programech, a podporuje jejich společné využívání. Určitý prostor pro uplatnění nových 

ustanovení bude u výdajových programů období 2014–2020, aby byly více orientované na 

výkonnost a méně náchylné k riziku, a ještě větší prostor k tomu bude u programů a režimů 

následujícího období. I když finanční opravy a zpětné získávání nesprávně vynaložených 

částek jsou nutnými prvky dobrého finančního řízení EU, zastáváme i nadále názor, vyjádřený 

v naší výroční zprávě, že je lepší koncipovat programy tak, aby byly méně náchylné 

k chybám. 

33. Navrhuje se mnoho „zjednodušení“ různého druhu. Cílem většiny opatření je usnadnit 

řízení výdajových programů a režimů EU a získávání peněžních prostředků. U jiných je cílem 

napomoci důslednějšímu využívání nástrojů, které nejsou založeny na grantech, jako jsou 

svěřenecké fondy, finanční nástroje a finanční pomoc. A řada z nich má upravovat situace, 

kdy lze kombinovat více nástrojů, které jsou i nejsou založeny na grantech, aby se dosáhlo 

týchž cílů. 

Dle našeho názoru je třeba u navrhovaných změn dbát o to, aby se mechanismy financování 

v důsledku rozšiřujících se možností kombinovat různé druhy nástrojů nestaly zbytečně 

složitými. 
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Na cestě k budoucímu víceletému finančnímu rámci 

34. Komise uvádí, že v dalším VFR plánuje dalekosáhlejší změny a jmenuje řadu otázek, jimiž 

je třeba se zabývat. Naše stanoviska k otázkám, na něž upozorňuje Komise, jsou uvedena 

níže spolu s naším stanoviskem ke klíčové otázce, která není v přezkumu v polovině období 

řešena, totiž ke složitosti mechanismů pro financování politik EU. 

Otázky, na něž upozorňuje Komise 

Reforma vlastních zdrojů 

35. Komise plánuje zohlednit výsledky skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a Účetní 

dvůr je ochoten poskytnout své připomínky k legislativním návrhům, které mohou vzniknout. 

Domníváme se, že mechanismus pro vlastní zdroje je možno zlepšit, a soudíme, že výsledky 

úvah o příjmové straně rozpočtu by se nejlépe posuzovaly spolu s výsledky přezkumu výdajů. 

Délka trvání rámce 

36. Komise soudí, že sedmileté trvání současného VFR není dobře sladěno s pětiletým 

funkčním obdobím Evropského parlamentu a Komise. 

37. Stojí za připomenutí, že celý cyklus VFR ve skutečnosti trvá přes 13 let, neboť návrhy se 

poprvé předkládají dva roky před dalším obdobím a způsobilost pro výdaje v rámci programů 

o tři roky přesahuje programové období („n+3“) a programy se uzavírají až jeden a půl roku 

po konci období způsobilosti. Pokud bude po současném VFR následovat nový pětiletý VFR (a 

nebudou provedeny žádné další podstatné změny), většina výdajů v novém období se bude 

týkat programů v období 2014–2020. 

38. Dále jsme v posledních výročních zprávách21

                                                      

21 Viz kapitola 3 výročních zpráv o plnění rozpočtu za rok 2014 a 2015. 

 konstatovali, že proces, kterým se výdaje 

z rozpočtu EU slaďují se strategickými prioritami Unie, lze ještě zlepšit. Upozornili jsme 

zejména na to, že: 
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– desetiletý cyklus strategického plánování není sladěn se sedmiletým cyklem řízení 

rozpočtu EU, 

– současné rozpočtové mechanismy neusnadňují převádění politických aspirací (strategie 

Evropa 2020 a deset politických priorit Komise) do podoby účelných operačních cílů pro 

výdajové programy a režimy22

39. Z tohoto důvodu nyní existuje potřeba a příležitost sladit dlouhodobou strategii a tvorbu 

politik s rozpočtovým cyklem. Rovněž se domníváme, že nastal čas zabývat se i dalšími 

možnostmi. Jako příklady uvádíme: 

. 

– sestavovat rozpočet průběžně se střednědobým plánovacím výhledem a průběžným 

programem hodnocení, 

– stanovovat trvání programů a režimů na základě potřeb jednotlivých politik, a nikoliv na 

základě délky období finančního plánování, 

– vyžadovat, aby členské státy a Komise před tím, než se výdaje stanoví, dobře 

zdůvodnily, proč je financování EU zapotřebí, a jakých se s ním má dosáhnout výsledků. 

40. V zájmu dobrého finančního řízení a transparentnosti by též bylo vhodné, aby politické, 

legislativní a rozpočtové orgány EU před rozhodnutím o příštím dlouhodobém finančním 

plánu posoudily, na jaké politiky by se měl rozpočet EU vynakládat. 

Flexibilita 

41. Komise vidí hlavní omezení schopnosti současného rozpočtu reagovat na měnící se 

potřeby v tom, že v rámci sdíleného řízení se prostředky přidělují předem. Rovněž navrhuje 

opět přezkoumat možnost vytvoření rezerv, které mohou být rychle mobilizovány. 

                                                      

22 Body 3.86 a 3.87 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015. 
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42. Účetní dvůr také vidí v přidělování prostředků předem zdroj nepružnosti. O této otázce 

by se však mělo jednat v rámci úvah na vysoké úrovni (viz též bod 40), které by se zabývaly 

tím, co by se z rozpočtu EU mělo financovat a během jakého časového období. 

Zahrnutí ERF do rozpočtu 

43. Souhlasíme s tím, že legislativní a rozpočtové orgány by měly zvážit financování ERF 

z rozpočtu EU. Navrhujeme, aby se o tomto tématu diskutovalo v širších souvislostech 

iniciativy vnést větší řád do stále složitějších mechanismů pro financování politik EU. 

Budování na inovacích stávajícího VFR 

44. Komise zamýšlí vycházet z podmíněnosti, pákového efektu a zjednodušujících opatření 

zavedených v současném VFR a dále rozpracovaných v návrzích předložených v přezkumu 

v polovině období. 

45. Pokud jde o podmíněnost, souhlasíme s tím, že před tím, než bude tento prvek dále 

rozvíjen, mělo by se posoudit, jak fungoval v současném VFR. 

46. Podobně by se měly důkladně posoudit snahy zdvojnásobit během současného období 

využívání pákového efektu prostřednictvím finančních nástrojů, Evropského fondu pro 

strategické investice a svěřeneckých fondů, aby se zajistilo, že prostředky budou využity 

optimálně, s přiměřeným rizikem a transparentním způsobem. Z naší auditní činnosti vyplývá 

například poznatek, že předchozí odhady pákového efektu vycházely z nejednotných 

metodik a byly obecně příliš optimistické23

47. Pokud jde o další zjednodušování, souhlasíme s tím, že s ohledem na zpoždění, k němuž 

opět došlo při provádění programů v rámci sdíleného řízení, je potřebné tyto programy opět 

přezkoumat. Podobná pozornost by se měla věnovat i programům spadajícím pod přímé a 

nepřímé řízení. O těchto otázkách by se mohlo diskutovat v rámci všeobecného přezkumu 

výdajů (viz bod 18). 

. 

                                                      

23 Body 62 až 91 zvláštní zprávy č. 19/2016. 
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Obecný mechanismus financování 

48. Domníváme se, že kromě shora popsaných témat je třeba zeširoka diskutovat o tom, jak 

dosáhnout, aby obecný mechanismus financování politik EU byl co nejjasnější, nejjednodušší 

a nejjednotnější. 

49. Dle našeho soudu jsou účinné řízení, audit a kontrola obtížné a nákladné již 

u současného mechanismu. Návrhy Komise vytvořit nové fondy EU a podporovat financování 

z více zdrojů by mohly složitost již tak přetíženého a komplikovaného finančního uspořádání 

EU ještě zvýšit. 

50. Součástí tohoto uspořádání jsou nyní programy, strukturální fondy, svěřenecké fondy, 

strategické investiční fondy, záruční fondy, facility, finanční nástroje, nástroje makrofinanční 

pomoci, různé rezervy a řada rezervních fondů. 

51. Také terminologie je problémem. Pojmy jako „závazek“, „nástroj“, „fond“, „rezerva“, a 

„rezervní fond“ často v různých politikách znamenají různé věci24

ZÁVĚRY A NÁVRHY 

. Komunikace se 

zainteresovanými stranami o nich je tak složitější, než by musela být.  

52. Rozpočtový systém EU potřebuje reformu založenou na faktech, má-li: 

– dynamičtěji směrovat prostředky EU rychle a pružně tam, kde mohou přinést největší 

přidanou hodnotu, 

– účinněji poskytovat peněžní prostředky a přinášet výsledky při omezení rizika na 

přiměřenou úroveň, 

– transparentněji prokazovat, jak se financují jednotlivé politiky a jakých výsledků se 

dosahuje. 

                                                      

24 Bod 2.5 a obrázek 2.1 výroční zprávy o plnění rozpočtu na rok 2015 jsou příkladem rozpočtových 
závazků pro každý okruh VFR. 
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53. Komise předložila návrhy, které pomohou soustředit více zdrojů na současné priority, 

zvýší pružnost rozpočtu a zjednoduší některé aspekty finančních pravidel. Není úlohou 

auditora vyjadřovat se k rozsahu, struktuře a rozdělení rozpočtu EU. Naší úlohou však je 

upozornit na to, že optimální využití prostředků je ohroženo, pokud se o financování 

rozhoduje před tím, než se zhodnotí budoucí priority a minulá výkonnost. Zpožděné 

provádění programů v současném VFR a zpožděné uzavírání předchozích programů 

znamená, že návrhy nevycházejí z posouzení výdajů současného období a že nebude mnoho 

příležitostí posoudit výkonnost před tím, než bude Komise muset na konci roku 2017 

předložit příští VFR. Kromě toho je třeba naléhavě řešit rostoucí složitost mechanismu pro 

financování politik EU, kterou mohou určité návrhy v přezkumu v polovině období ještě 

zvýšit. K řešení těchto problémů předkládáme čtyři návrhy. 

Návrh 1: Přehodnotit časový rozvrh vypracování příštího VFR 

54. Navrhujeme přehodnotit časový plán vypracování příštího VFR a souvisejících 

výdajových programů, aby byl dostatek času nejprve prodiskutovat budoucí potřeby a 

priority financování, vyhodnotit výdaje v současném období a zlepšit mechanismy 

financování. 

Návrh 2: Provést komplexní přezkum výdajů EU 

55. Navrhujeme, aby se před tím, než bude navržen nový VFR a soubor výdajových 

programů, provedl přezkum výdajů. Při přezkumu by se mělo posuzovat, nakolik: 

– rozdělení zdrojů v rozpočtu EU obráží strategické priority EU a příležitosti vytvořit 

přidanou hodnotu, 

– programy a režimy EU přispívají k plnění strategických priorit, zajišťují optimální využití 

prostředků a umožňují řídit riziko nesprávností. 

Návrh 3: Vypracovat jasnější, jednodušší a jednotnější mechanismus financování 

56. Vyzýváme Komisi, aby navrhla opatření pro jasnější, jednodušší a jednotnější 

mechanismy financování EU, které by lépe zajišťovaly dostatečnou transparentnost a 



 18 

 
CLV087241CS04-16PP-DEC103-16FIN-mid-term_review_MFF-TR.docx 18.11.2016 

vyvozování odpovědnosti a které by veřejnosti umožnily lépe porozumět tomu, jak se 

politiky EU financují a jaký prospěch přinášejí. 

Návrh 4: Diskutovat o rozpočtových prioritách EU na vysoké úrovni 

57. Navrhujeme, aby politické orgány EU co nejdříve zahájily debatu o tom, do jaké míry by 

měly být jednotlivé politiky EU financovány z rozpočtu EU, a zohlednily přitom možný vývoj 

politik EU a členství v EU. 
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