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Úvodní slovo předsedy

Na následujících stránkách jsou shrnuty hlavní připomínky, které Evropský účetní dvůr
předložil legislativním orgánům EU – Evropskému parlamentu a Radě, aby je zvážily při
projednávání a rozhodování o legislativních návrzích Komise týkajících se víceletého
finančního rámce na období 2021–2027.
Tento dokument uvádí stručný přehled těchto připomínek ve vztahu k několika
oblastem rozpočtu. Vychází zejména ze stanovisek, která jsme vydali k návrhům
Komise v roce 2018, ale také z našich nedávných informačních dokumentů a dalších
zpráv o finančních prostředcích EU a dále z našich celkových zkušeností. Naše
připomínky se týkají zejména navrhovaného postupu stanovení výdajových priorit EU,
flexibility rozpočtu EU, orientace na výkonnost a zjednodušování správních postupů a
také mechanismů vyvozování odpovědnosti a provádění auditu.
Je třeba zdůraznit, že předpokladem účinného parlamentního dohledu jsou spolehlivé
mechanismy vyvozování odpovědnosti. Z tohoto důvodu jsme navrhli, aby byl Evropský
účetní dvůr obecně pověřen výkonem externího auditu všech subjektů zřízených
Evropskou unií.
Celkově vítáme úsilí Komise o modernizaci rozpočtu EU na období po roce 2020.
Zároveň ve svých stanoviscích k legislativním návrhům Komise a ve svých zprávách
upozorňujeme na několik možných rizik, některé nedostatky a navrhujeme konkrétní
zlepšení. Některá z těchto zlepšení by vyžadovala změny samotných základních
legislativních aktů, ale řadu jiných by Komise mohla vyřešit při přijímání aktů
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jimiž tyto právní předpisy uvádí do praxe.
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Komise jen málokdy žádala Evropský účetní dvůr o konzultaci o nelegislativních aktech,
přestože často obsahují zásadní ustanovení týkající se správnosti operací a efektivity
výdajů EU.
Snahou Komise je dosáhnout toho, aby byl legislativní balíček týkající se víceletého
finančního rámce přijat do konce roku 2019, což je i tak ve značném skluzu oproti
původnímu harmonogramu. Časový plán je tedy napjatý. Zkušenosti z období 2014–
2020 ukazují, že zpoždění při přijímání legislativního rámce se velmi těžko dohánějí.
Vybízíme proto Evropský parlament a Radu k tomu, aby co nejdříve dosáhly politické
dohody, aby se tak s prováděním mohlo začít hned po zahájení programového období
v roce 2021.

předseda
Klaus-Heiner Lehne
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Naše připomínky k návrhu Komise
týkajícímu se víceletého finančního
rámce na období 2021–2027
Jak jsme se vyjádřili k obecným otázkám?
První oddíl tohoto dokumentu obsahuje souhrn našich připomínek k hlavnímu návrhu
Komise na víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027, pokud jde o následující
čtyři konkrétní oblasti:
—

proces stanovení výdajových priorit na základě strategických úvah,

—

flexibilita rozpočtu EU a navrhované rozdělení prostředků,

—

zjednodušení a orientace na výkonnost ve výdajových programech,

—

mechanismy vyvozování odpovědnosti.

Je důležité zdůraznit, že posuzovat navrhované politické priority nebo rozdělení
finančních prostředků v novém víceletém finančním rámci nám nepřísluší.
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Byly výdajové priority stanoveny na základě strategických úvah?
Vítáme návrh Komise úzce sladit strukturu rozpočtu a přidělování zdrojů s politickými
prioritami a soustředit výdaje na opatření, která mají prokazatelnou přidanou hodnotu
EU.
Zaznamenali jsme však, že Komise začala jednat o finančním plánování na období
2021–2027 i přes to, že s členskými státy ani mezi nimi ještě nebylo dosaženo politické
dohody o strategických cílech EU pro nadcházející roky. Současná strategie „Evropa
2020“ skončí před začátkem nového období. Návrh Komise je tak více nástrojem pro
utváření politických cílů EU po roce 2020 než odpovědí na tyto cíle. Považujeme za
důležité, aby legislativní orgány EU během celého období víceletého finančního rámce
zajišťovaly, že jakékoliv změny cílů budou ve finančním plánování EU patřičně
zohledněny.
Konstatujeme také, že Komise dosud nepředložila ucelenou koncepci evropské přidané
hodnoty, o kterou by se mohlo opírat komplexní posouzení nákladů a přínosů členství
v EU.

Jaké se navrhují změny ke zlepšení flexibility rozpočtu a přidělování prostředků?
Komise předkládá několik návrhů, jak zvýšit celkovou flexibilitu rozpočtu (např.
zvýšením stropu pro vlastní zdroje, odstraněním limitů na rozpětí mezi stropem
víceletého finančního rámce pro roční prostředky na platby a platbami provedenými
v daném roce a zřízením rezervy na nevyužité závazky a zrušené závazky
k prostředkům).
Z hlediska řádného finančního řízení souhlasíme s tím, že díky těmto změnám by mohlo
být snazší rychle a účinně reagovat na nepředvídané požadavky. Konstatujeme také,
že návrh, aby se zvláštní nástroje, jako je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci,
Fond solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc při mimořádných událostech a nástroj
pružnosti, počítaly nad rámec ročních stropů pro prostředky na platby, by situaci
vyjasnil.
Pokud jde o vývoj výdajů ve víceletém finančním rámci 2021–2027, při porovnávání
s víceletým finančním rámcem na období 2014–2020 je třeba zohlednit několik faktorů
(jako je inflace a rozpočtový dopad vystoupení Spojeného království z EU) (viz také
příloha II). Upozorňujeme zároveň, že Komise ve svých návrzích změn výdajových
priorit nevychází z posouzení přidané hodnoty EU v jednotlivých oblastech. Klíčové
předpoklady, na nichž je založen návrh víceletého finančního rámce, by měla vyjasnit
v komplexním finančním plánu.
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Kromě toho výdajové priority víceletého finančního rámce a přidělování finančních
prostředků obecně bude možná potřeba přehodnotit s ohledem na vystoupení
Spojeného království z EU, které může snížit objem disponibilních finančních
prostředků.
Pro Komisi by mělo být prvořadým úkolem zajistit dostatečné prostředky na platby
ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027, aby bylo možné splnit zbývající
závazky ze současného víceletého finančního rámce a nové závazky splatné před
koncem roku 2027.

Nakolik přesvědčivý je důraz na zjednodušení a výkonnost?
Komise navrhuje snížit počet výdajových programů a uplatňovat zjednodušená
pravidla. Snížila by se tím administrativní zátěž pro příjemce i celostátní a regionální
orgány, které spravují finanční prostředky EU. Pokud jde o příjmy, Komise navrhuje
přestat používat opravný mechanismus, který se uplatňuje na rozpočtové příspěvky
členských států.
V hrubých obrysech tyto návrhy vítáme. Domníváme se však, že je ještě příliš brzy
posuzovat, zda takovéto kroky zvýší efektivnost opatření EU. Zjednodušení by měla
především odstranit zbytečná pravidla nebo postupy, a nikoli pouze konsolidovat ty
stávající. Komise navíc bude muset zejména v rámci sdíleného řízení zajistit, aby
v pravidlech členských států existovala patřičná rovnováha mezi snazším prováděním
opatření a zároveň zajištěním správného vynakládání finančních prostředků Unie.
Komise také hodlá u všech výdajových programů posílit důraz na výkonnost. Toho by
bylo částečně dosaženo vymezením jasnějších cílů a stanovením menšího počtu, avšak
kvalitnějších ukazatelů výkonnosti.
Souhlasíme nicméně s tím, že je nutné dát všem programům jeden silný rámec
výkonnosti, který bude možné soustavně uplatňovat ke sledování účinnosti výdajů EU.

Jak by se zlepšilo vyvozování odpovědnosti?
Komise navrhuje pro své výdajové programy jednotnější a transparentnější rámec.
Mimo rozpočet EU by mělo být financováno méně nástrojů. Podle našeho názoru
mohou obě tato opatření obecně upevnit vyvozování odpovědnosti.
Je velmi důležité, aby výdajové programy EU splňovaly ty nejvyšší standardy
transparentnosti a odpovědnosti vůči veřejnosti. V tomto ohledu doporučujeme
vypracovat komplexní soubor zásad pro vyvozování odpovědnosti, které by bylo možné
začlenit do interinstitucionální dohody připojené k návrhu víceletého finančního
rámce.
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Další podrobnosti uvádí
—

náš informační dokument o návrhu Komise týkajícím se víceletého finančního
rámce na období 2021–2027, zveřejněný 10. července 2018, a

—

naše stanovisko č. 5/2018 týkající se vlastních zdrojů, zveřejněné 11. října 2018.

Jak jsme se vyjádřili k výdajům?
Tento oddíl shrnuje naše připomínky k legislativním návrhům Komise týkajícím se
vlastních zdrojů, zveřejněným 2. května 2018 v rámci balíčku k víceletému finančnímu
rámci.

Pro příští víceletý finanční rámec Komise navrhuje zachovat cla jako jeden z vlastních
zdrojů EU, ale s nižší sazbou částky, kterou si členské státy ponechávají jako náklady na
výběr. Dále navrhuje zachovat zdroj založený na HND jako významný zdroj příjmů a
zjednodušit výpočet příspěvků odvozených z DPH. Dohromady by tyto tři vlastní zdroje
tvořily 87 % příjmů EU. Zároveň by byly zavedeny tři nové vlastní zdroje založené na
novém daňovém režimu pro společnosti v EU, na evropském systému obchodování
s emisemi (EU ETS) a na dani z nerecyklovaných plastových obalů.
Dospěli jsme k závěru, že navrhovaný systém financování EU je nadále složitý.
Upozorňujeme také na několik skutečností, které pravděpodobně ohrozí účinnost
navrhovaných nových vlastních zdrojů. Komise například navrhuje počítat zdroj
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založený na systému obchodování s emisemi jako procentuální podíl příjmů z dražeb
emisních povolenek, jejichž celkový objem je pevně stanoven. Tento zdroj by sice jistě
přinášel příjem, ale nevytvářel by pro členské státy další pobídku ke snižování emisí
skleníkových plynů. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
(CCCTB) by se začal zavádět až několik let po začátku nového víceletého finančního
rámce. Členské státy by také musely sladit způsob shromažďování a výpočtu údajů
o recyklaci plastů a následně by tyto údaje musela ověřovat Komise.
Domníváme se také, že Komise by měla znovu zvážit svůj návrh na zjednodušení zdroje
odvozeného z DPH, protože předpoklady, které používá k výpočtu nových příspěvků
odvozených z DPH, neodpovídají krokům, jimiž je toto zjednodušení zdůvodněno.
Aby se vyrovnal dopad vystoupení Spojeného království z EU a začlenění Evropského
rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu EU, navrhuje Komise zvýšit stropy pro vlastní
zdroje. Dále navrhuje postupně přestat používat opravné mechanismy, které
v současné době platí pro některé členské státy. Výsledkem by byl transparentnější
a méně složitý systém. Návrh Komise však nepočítá s dokončením tohoto procesu před
rokem 2026.
Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 5/2018 týkající se vlastních zdrojů, zveřejněné 11. října 2018.

Jak jsme se vyjádřili k výdajům?
Tento oddíl uvádí souhrn našich připomínek k návrhům Komise, které se týkají
následujících hlavních výdajových oblastí:
—

výzkum a inovace,

—

soudržnost,

—

zemědělství a přírodní zdroje,

—

sousedství a rozvojová a mezinárodní spolupráce,

—

program InvestEU.
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Výzkum a inovace
Dne 7. června 2018 přijala Komise návrh programu Horizont Evropa s rozpočtem 100
miliard EUR na výzkum a inovace, který bude nástupcem programu Horizont 2020.

O stanovisko k tomuto návrhu jsme požádáni nebyli. V nedávném informačním
dokumentu jsme však předložili řadu podnětů, jak zjednodušit účast v programu
Horizont 2020.
Doporučili jsme například, aby Komise rozšířila využívání zjednodušeného vykazování
nákladů, aby se tak zvýšil počet malých a středních podniků a nových subjektů, které se
účastní výzkumných programů EU. Komise by při tom zároveň měla dbát na to, aby se
zmírnila jakákoliv rizika spojená se zjednodušeným vykazováním nákladů (viz oddíl
o soudržnosti, s. 12).
Dále jsme doporučili, aby výzkumné návrhy, které Komise vyhodnotila jako vysoce
kvalitní, ale pro které již nejsou k dispozici prostředky EU na výzkum, mohly být
financovány z jiných evropských nebo vnitrostátních programů bez nutnosti dalšího
výběrového řízení. To by mohlo pomoci snížit administrativní zátěž účastníků.
Další podrobnosti uvádí náš
—

informační dokument „Příspěvek ke zjednodušení programu EU pro výzkum
v období po programu Horizont 2020“, zveřejněný 21. března 2018.
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Soudržnost
Dne 29. května 2018 Komise zveřejnila svůj návrh nařízení o společných ustanoveních
pro sedm fondů EU se sdíleným řízením: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský
sociální fond plus, Fond soudržnosti, Evropský námořní a rybářský fond, Azylový a
migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza. Společně
na tyto fondy připadají prostředky v objemu asi 360 miliard EUR, přibližně 30 %
celkového rozpočtu na období 2021–2027.

Podmínky financování a orientace na výkonnost
Domníváme se, že snaha Komise posílit vazbu mezi využíváním finančních prostředků
EU a evropským semestrem spolu s přechodem od podmínek ex ante k jednodušším
základním podmínkám jsou známkou pozitivního vývoje. Avšak vzhledem k tomu,
že neexistuje celounijní strategie ani soubor cílů, které by udávaly jasnou vizi toho,
čeho chce EU prostřednictvím svých politik dosáhnout, bude na členských státech, aby
vymezily strategické cíle příslušných fondů. Bude třeba věnovat pozornost tomu, aby
tyto národní/regionální cíle byly dostatečně ambiciózní.
Flexibilita
Obecně vítáme jednotlivá opatření návrhu nařízení o společných ustanoveních, která
jsou zaměřena na zvýšení flexibility rozpočtu EU. Některá z nich však mohou zvýšit
administrativní zátěž orgánů státní nebo regionální správy (např. plánování přídělů
ve dvou fázích) nebo vyžadovat upřesnění.
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Zjednodušení
Návrh jednoznačně odráží snahu Komise o zjednodušení, což plně podporujeme.
V některých případech však máme za to, že nad možnými přínosy zjednodušení převáží
rizika pro dodržování předpisů a řádného finančního řízení. Konkrétně:
—

zjednodušení může být na úkor srozumitelnosti pro příjemce a orgány státní nebo
regionální správy,

—

velká škála navrhovaných opatření (např. zjednodušené vykazování nákladů,
financování bez vazby na náklady) by mohla vést k úhradám, které jsou neúměrné
vynaloženým nákladům, což představuje riziko pro optimální vynakládání
prostředků,

—

omezení některých aspektů, jako jsou předběžná posouzení programů, hodnocení
velkých projektů, podávání strategických zpráv a výkonnostní rezerva, by oslabilo
zavedené mechanismy na dosahování výsledků.

Roční příděl v této oblasti politiky se také alokuje na každý program na začátku
programového období. Jakákoliv část ročního financování, o niž členský stát nepožádá
v předem stanovené lhůtě, se automaticky od jeho přídělu odečítá a vrací do rozpočtu
EU. Komise navrhuje snížit období způsobilosti ze tří let na dva roky, což považujeme za
krok správným směrem.
Vyvozování odpovědnosti
Návrh by odpovědnost za provádění fondů přesunul na členské státy, rozšířil by
opatření pro jediný audit a omezil úlohu Komise. Při správném uplatnění mohou tyto
změny nepochybně snížit administrativní náklady a zvýšit efektivitu. Zároveň by však
odstranily dohled, což s sebou nese riziko vyšší míry výskytu nesprávností ve výdajích
a v konečném důsledku by mohlo ohrozit posledních 20 let pokroku dosaženého
v oblasti vnitřní kontroly.
Další podrobnosti uvádí
—

náš informační dokument o zjednodušení při provádění politiky soudržnosti po
roce 2020, zveřejněný 28. května 2018, a

—

naše stanovisko č. 6/2018 týkající se nařízení o společných ustanoveních,
zveřejněné 31. října 2018.
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Zemědělství a přírodní zdroje
Dne 1. června 2018 Komise zveřejnila svůj návrh společné zemědělské politiky (SZP) po
roce 2020, na niž bude vyčleněno financování ve výši přibližně 330 miliard EUR. Hlavní
změny oproti stávajícímu programovému období lze shrnout takto:
—

jeden strategický plán SZP na každý členský stát pro všechny výdaje SZP (přímé
platby, rozvoj venkova a tržní opatření),

—

snaha přejít na systém založený na výsledcích,

—

nové vymezení způsobilých výdajů (na základě vykazovaných výsledků a nové
koncepce legality a správnosti),

—

změny v kontrolních systémech, zejména u certifikačních orgánů.

Podmínky financování a orientace na výkonnost
Vítáme záměr Komise přejít u SZP k modelu založenému na výkonnosti. Nedostatek
jasných, konkrétních a vyčíslených cílů EU však vytváří nejistotu ohledně toho, jak
Komise hodlá posuzovat strategické plány členských států týkající se SZP. Vyjadřujeme
rovněž politování nad tím, že navrhovaný výkonnostní rámec obsahuje jen slabé
pobídky: ani výrazný rozdíl mezi stanoveným a skutečně dosaženým cílem by neměl
přílišný dopad na financování EU a naopak dobrá výkonnost by vedla přinejlepším jen
k marginálnímu „výkonnostnímu“ bonusu.
Názor Komise, že tento návrh posílí vazbu SZP na cíle v oblasti životního prostředí
a klimatu, nesdílíme. Zpochybňujeme také, jak Komise hodlá posuzovat nebo měřit
environmentální dopady navrhovaných změn.
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Závěrem konstatujeme, že největší část výdajů na SZP by i nadále spočívala
v poskytování přímých plateb zemědělcům. Návrh obsahuje nedostatečné důkazy
o tom, že zemědělci tuto formu podpory příjmů skutečně potřebují.
Zjednodušení
Komise navrhuje zmenšit legislativní rámec z pěti nařízení na tři. Společné plánování
opatření, která jsou v současnosti rozložena mezi Evropský zemědělský záruční fond
(EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), v rámci jednoho
národního strategického plánu SZP by určitě napomohlo jednotnosti. Jednoznačně
z toho však nevyplývá, že by se SZP celkově zjednodušila, protože v jiných ohledech by
byla komplikovanější (návrh například zavádí ekorežim s podobnými cíli, jaké mají dva
další environmentální nástroje).
Vyvozování odpovědnosti
Komise by při posuzování způsobilosti vycházela z výstupů a systémů operačního řízení,
ale do posouzení by nezahrnula pravidla týkající se jednotlivých příjemců obsažená ve
strategických plánech SZP. Návrh neuvádí žádnou definici „výstupu“. Domníváme se
však, že u některých opatření závisí výstup na tom, jak příjemci dodržují závazky
stanovené ve strategických plánech. Není tedy jasné, jak by se posuzovala způsobilost
některých výdajů.
Návrh navíc oslabuje dohledovou úlohu členských států i Komise, a to následujícím
způsobem:
—

stejně jako v minulosti by platební agentury měly za úkol zaručit legalitu
a správnost operací financovaných v rámci SZP a certifikační orgány by ověřovaly
fungování správních systémů. Není však jasné, zda by se tyto kontroly vztahovaly
také na definice a jakákoli zvláštní kritéria způsobilosti ve strategických plánech.
Certifikační orgány by kromě toho již neměly povinnost ověřovat legalitu
a správnost;

—

Komise, ač nese konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu, by již nedostávala
kontrolní statistiky platebních agentur, a nebyla by proto schopna vyčíslit
nezpůsobilé výdaje. Ukončena by byla rovněž současná praxe, kdy certifikační
orgány poskytují jistotu ohledně plateb uhrazených jednotlivým zemědělcům.
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Další podrobnosti uvádí
—

náš informační dokument o budoucnosti SZP, zveřejněný 19. března 2018, a

—

naše stanovisko č. 7/2018 týkající se SZP, zveřejněné 7. listopadu 2018.

Sousedství a rozvojová a mezinárodní spolupráce
Dne 14. června 2018 Komise předložila návrh týkající se nástroje pro sousedství a
rozvojovou a mezinárodní spolupráci (nástroj NDICI), vytvořený sloučením několika
současných nástrojů pro vnější činnost. Na provádění nástroje NDICI se navrhuje
vyčlenit 89,2 miliardy EUR na období 2021–2027.

Zjednodušení a flexibilita
Návrh má jasný potenciál zjednodušit operace v této oblasti. Vítáme zejména
skutečnost, že začleněním Evropského rozvojového fondu do NDICI by tento fond
spadal do rozpočtu EU. Výsledkem by byla větší soudržnost mezi různými fondy EU,
které poskytují finanční podporu, a silnější demokratický dohled Evropského
parlamentu. Zbývá posoudit, zda by sloučení fondů samo o sobě stačilo na to, aby bylo
možné flexibilněji reagovat na nepředvídané problémy a krize.
Komise rovněž navrhuje zvýšit prahové hodnoty, po jejichž překročení je nutné
prostřednictvím prováděcích aktů přijmout akční plány a opatření. Navrhované
prahové hodnoty jsou pro Evropský rozvojový fond dvakrát vyšší. To by mohlo oslabit
kontrolní mechanismy.
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Výkonnost
Navrhovaný přístup založený na výkonnosti by se podle našeho názoru měl uplatňovat
ve všech případech, a nikoli pouze vůči zemím „evropského sousedství“. Stejně tak by
se použití plánování na základě výsledků mělo rozšířit i na tematické programy.
Doporučujeme Komisi při hodnocení nástroje pro sousedství a rozvojovou
a mezinárodní spolupráci jasněji rozlišovat mezi nařízením jako takovým a výslednými
opatřeními. Konkrétní cíle uvedené v nařízení by také měly mít těsnější vazbu na
klíčové ukazatele výkonnosti.
Domníváme se rovněž, že jelikož by Evropský rozvojový fond měl být zahrnut
do rozpočtu EU, měla by být pravidla o rozpočtové podpoře ve finančním nařízení
fondu sladěna s těmi, která se vztahují na souhrnný rozpočet EU. Dále je třeba vyjasnit,
v jakém rozsahu by Komise měla diskreční pravomoc ve vztahu k rozpočtové podpoře
pro zámořské země a území.
Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 3/2018 týkající se návrhu nařízení Rady o finančním nařízení pro
11. Evropský rozvojový fond, zveřejněné 1. října 2018, a

—

stanovisko č. 10/2018 týkající se zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a
mezinárodní spolupráci, zveřejněné 17. prosince 2018.

Program InvestEU
Dne 6. června 2018 Komise předložila návrh programu „InvestEU“ na podporu investic
v EU. Podle jejích odhadů tento nový fond zmobilizuje dodatečné investice ve výši
přibližně 650 miliard EUR. Toho bude dosaženo uvolněním záruky ve výši 38 miliard
EUR z rozpočtu EU po vzoru Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který se
řídí poptávkou a který byl zřízen v období 2014–2020.
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O stanovisko k tomuto návrhu jsme požádáni nebyli. V nedávné zprávě a stanovisku
jsme však předložili řadu připomínek týkajících se doplňkovosti EFSI s jinými finančními
nástroji a rozpočtovými zárukami, metod použitých pro odhad míry dodatečných
mobilizovaných investic, zeměpisného rozložení projektů a obecněji také uplatňování
finančních nástrojů k financování politik EU.
Již dříve jsme navíc upozornili na nedostatky ve vyvozování odpovědnosti při správě a
vykazování výdajů z rozpočtu EU. Sloučení všech centrálně řízených finančních nástrojů
do jediného programu je dobrým krokem ke snížení tohoto rizika. Domníváme se,
že stejný závěr lze vyslovit i o návrhu Komise.
Pokud jde o přenášení pravomoci přebírat závazky jménem rozpočtu EU, potenciálně
na široké spektrum partnerů, Komise bude muset takové kroky pečlivě zvažovat.
Komise by také podle našeho názoru měla překládat komplexní analýzu celkové
finanční expozice rozpočtu EU pokaždé, když navrhuje právní předpisy, které vedou
k vytvoření nebo přidání velkého objemu podmíněných závazků.
Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 2/2016 týkající se EFSI, zveřejněné 11. listopadu 2016, a

—

stanovisko č. 6/2018 týkající se nařízení o společných ustanoveních, zveřejněné
31. října 2018.
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Jak jsme se vyjádřili k průřezovým otázkám?
Tento čtvrtý oddíl obsahuje přehled našich připomínek k průřezovým otázkám návrhů
Komise týkajících se příjmů a výdajů EU.

Ochrana právního státu
V květnu 2018 Komise předložila návrh nařízení na ochranu rozpočtu EU před
všeobecnými nedostatky, které se týkají právního státu v členských státech (jako je
nedostatečná nezávislost soudnictví nebo neuskutečnění prevence, nápravy nebo
sankce protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné moci).

Vítáme cíl tohoto legislativního návrhu, neboť takové případy mohou ovlivnit řádné
finanční řízení nebo jiné finanční zájmy Unie. Tento nový mechanismus je z hlediska
svého rozsahu, účinnosti a použitelnosti konkrétnější než ostatní možnosti, které má
Komise k dispozici. Domníváme se však, že návrh v této fázi neobsahuje jasná
a konkrétní kritéria, která definují, co to je „všeobecný nedostatek“ nebo jakým
způsobem by se prováděla příslušná opatření. Domníváme se proto, že postupy a
rozsah opatření je třeba více vyjasnit. Doporučujeme také do mechanismu zahrnout
záruky, které zabrání jakýmkoli nepříznivým dopadům na příjemce v rámci programů
EU.
Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 1/2018 týkající se právního státu, zveřejněné 17. července 2018.
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Boj proti podvodům a korupci
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Dne 23. května 2018 Komise předložila svůj návrh na úpravu fungování Evropského
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) tak, aby bylo přizpůsobeno zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce (EPPO), a na zlepšení účinnosti úřadu OLAF.

Tento návrh podle našeho názoru nezaručuje účinné posílení ochrany finančních zájmů
EU. Upozorňujeme také, že navrhované změny by k tomu, aby se výrazně zvýšila
účinnost vyšetřování úřadu OLAF, nebyly dostatečné.
Máme jisté výhrady k navrhovanému opatření na spolupráci mezi Úřadem evropského
veřejného žalobce a úřadem OLAF. Doporučujeme například udělit úřadu OLAF
strategičtější roli v boji proti podvodům v EU, což by mělo vést k lepšímu dohledu
na úrovni EU. Komise měla tato opatření ve střednědobém výhledu znovu přehodnotit
a v případě potřeby navrhnout doplňující právní předpisy.
Program boje proti podvodům
Dne 30. května 2018 předložila Komise návrh týkající se ochrany finančních zájmů EU
a správného uplatňování právních předpisů EU v oblasti cel a zemědělství. Navrhovaný
rozpočet pro tento program činí celkem 181 milionů EUR.
Podle našeho názoru existuje mezi tímto programem a dalšími programy, z nichž se
financují podobná opatření, riziko překrývání a nedostatečných synergií. Nejsme si
proto jisti schopností programu zajistit přidanou hodnotu EU. Máme rovněž
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pochybnosti o vhodnosti ukazatelů výkonnosti navrhovaných pro monitorování
a hodnocení výsledků programu.
Whistleblowing
Dne 29. května 2018 předložila Komise návrh týkající se ochrany osob oznamujících
porušení práva Unie.
Vítáme hlavní rysy tohoto návrhu a předložili jsme několik konkrétních doporučení.
Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 4/2018 týkající se osob oznamujících porušení práva Unie,
zveřejněné 15. října 2016,

—

stanovisko č. 8/2018 týkající se úřadu OLAF a EPPO, zveřejněné 22. listopadu
2018, a

—

stanovisko č. 9/2018 týkající se Programu EU pro boj proti podvodům,
zveřejněné 22. listopadu 2018.

Posuzování dopadu legislativy: zásada „zlepšování právní úpravy“
Posouzení dopadu jsou klíčovým bodem programu Komise na „zlepšování právní
úpravy“, jehož cílem je navrhovat a vyhodnocovat politiky a právní předpisy EU tak,
aby dosahovaly příslušných cílů co nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem 1.
V posouzeních dopadu se zejména přezkoumává, zda je třeba podniknout kroky na
úrovni EU, a analyzuje se dopad dostupných řešení. Tato posouzení je třeba provádět,
kdykoliv se očekává, že iniciativa Komise (jakéhokoliv typu) bude mít významné
ekonomické, sociální a environmentální dopady. Mohou být tedy vypracována
v souvislosti s legislativními návrhy, nelegislativními iniciativami (jako jsou finanční
programy, doporučení k jednáním o mezinárodních dohodách) a prováděcími akty či
akty v přenesené pravomoci. Závěry posouzení dopadů jsou pak shrnuty ve zprávě.
Výbor Komise pro kontrolu regulace kontroluje kvalitu každé zprávy a vydává příslušné
stanovisko.
V souladu s finančním nařízením se u programů a činností, které jsou spojeny se
značnými výdaji, provádí předběžné hodnocení 2. Jedná-li se o program nebo činnost,
1

Evropská komise, Zlepšování právní úpravy: lepší výsledky pro silnější Unii, COM(2016) 615
final, 14.9.2016.

2

Článek 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18.
července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.
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u nichž se očekávají významné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady,
může mít takové hodnocení podobu posouzení dopadu – a v takovém případě bude
muset Komise také zvážit více možností provádění.
Komise provedla ucelené a zdokumentované posouzení dopadu pouze ve dvou
oblastech ze šesti, kterých se týkají stanoviska, jež jsme vydali k návrhům v rámci
balíčku týkajícího se víceletého finančního rámce. Ve čtyřech oblastech, kde podle
našich zjištění posouzení dopadu neproběhlo, bylo provedeno pouze jedno hodnocení
ex ante (viz tabulka 1).

Tabulka 1 – Hodnocení Komise přiložená k návrhům
Stanovisko k…

Posouzení dopadu?

Hodnocení ex ante?

Právní stát

Ne

Ne

Vlastní zdroje

Ne

Ne

Nařízení o společných
ustanoveních

Ne

SZP

Ano

Ne

Program boje proti
podvodům

Ne

Ano

Nástroj pro sousedství a
mezinárodní a rozvojovou
spolupráci

Ano

Ne

Ne

Trváme však na tom, že Komise měla provést ucelené a zdokumentované posouzení
dopadu pro všechny tyto významné legislativní návrhy. To by jednak dalo pevnější
základ pro posuzování těchto návrhů a jejich potenciálu zajistit evropskou přidanou
hodnotu a jednak by se tím zajistil soulad s pravidly na zlepšování právní úpravy.
Komise provedla komplexní posouzení dopadu pro SZP, která je jednou z největších
výdajových oblastí. Část analýzy v tomto posouzení se však liší od našich vlastních
zjištění. Jedním ze sporných bodů jsou tradiční opatření SZP (například přímé platby
zemědělcům), která jsou zachována a stále tvoří největší část rozpočtu SZP, přestože
pro řešení mnoha problémů v oblasti životního prostředí a klimatu nejsou vhodná a
nepředstavují ani nejefektivnější způsob, jak zaručit přijatelné příjmy.
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Další podrobnosti uvádí naše
—

stanovisko č. 1/2018 týkající se právního státu, zveřejněné 17. července 2018,

—

stanovisko č. 5/2018 týkající se vlastních zdrojů, zveřejněné 11. října 2018,

—

stanovisko č. 6/2018 týkající se nařízení o společných ustanoveních, zveřejněné
31. října 2018,

—

stanovisko č. 7/2018 týkající se SZP, zveřejněné 7. listopadu 2018,

—

stanovisko č. 9/2018 týkající se Programu EU pro boj proti podvodům,
zveřejněné 22. listopadu 2018,

—

stanovisko č. 10/2018 týkající se zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a
mezinárodní spolupráci, zveřejněné 17. prosince 2018.

Zatím nejsou stanoveny podmínky pro koncepci nepřímého vykazování
Při svém přezkumu návrhů Komise v oblasti politiky soudržnosti, SZP a nástroje pro
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci jsme také analyzovali, zda nám tyto
návrhy budou umožňovat, abychom v souvislosti s prací na prohlášení o věrohodnosti
prováděli zakázku s nepřímým vykazováním.
Domníváme se, že návrh v oblasti politiky soudržnosti zatím v plné míře nenabízí
minimální podmínky pro uplatnění zakázky s nepřímým vykazováním. Zároveň bereme
na vědomí, že nařízení o společných ustanoveních nemůže samo o sobě obsáhnout
všechny podmínky pro nepřímé vykazování. Pro odstranění všech nedostatků by jak
členské státy, tak Komise musely navrhnout nezbytná opatření v oblastech, které
spadají do jejich působnosti. Auditní orgány členských států by především měly zlepšit
způsob výběru vzorků a dokumentaci, svou auditní činnost a audit záloh na finanční
nástroje a projekty státní podpory; Komise by měla přezkoumat metodiku odhadování
míry zbytkových chyb.
Návrh SZP je poznamenán několika problémy a nejistotami – zejména v souvislosti
s navrhovanou definicí způsobilých výdajů, rámcem pro získávání jistoty a rolí
certifikačních orgánů, v důsledku čehož by pro nás bylo při auditu v souvislosti
s prohlášením o věrohodnosti nesnadné provádět zakázku s nepřímým vykazováním.
Návrh týkající se nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci podle
našeho názoru také zatím neobsahuje vhodný rámec vnitřní kontroly, který by nám
umožňoval, abychom v souladu se svým záměrem přešli na provádění zakázek
s nepřímým vykazováním.
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Posílení nezávislého externího auditu subjektů zřízených Evropskou unií
Účinný parlamentní dohled nad všemi orgány, které se podílejí na provádění politik
a programů EU, vyžaduje silné mechanismy vyvozování odpovědnosti, které se opírají
o výroky nezávislých externích auditorů. Mandát k provádění auditu by se neměl
udělovat více subjektům, aby se tak předešlo protichůdným výrokům a zdvojování či
překrývání činností.
Navrhujeme proto, aby byl Evropský účetní dvůr obecně pověřen výkonem externího
auditu všech subjektů zřízených Evropskou unií. Při projednávání legislativního návrhu
Komise by Rada a Parlament také měly trvat na tom, abychom ve všech oblastech, ve
kterých se provádí politiky a programy EU, vybírají příjmy a kde jsou finanční
prostředky EU vystaveny riziku nebo se vynakládají, měli neomezená auditní práva.
Další podrobnosti uvádí
—

náš informační dokument o návrhu Komise týkajícím se víceletého finančního
rámce na období 2021–2027, zveřejněný 10. července 2018, a

—

naše stanovisko č. 2/2018 týkající se Evropského měnového fondu, zveřejněné
8. října 2018.
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Základní informace
Balíček právních předpisů týkajících se víceletého finančního
rámce na období 2021–2027 – 51 legislativních návrhů
Víceletý finanční rámec představuje dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Stanoví
maximální objem dostupných finančních prostředků pro každou hlavní výdajovou
oblast (okruh).
Dne 2. května 2018 Komise zveřejnila zastřešující legislativní návrh týkající se příštího
víceletého finančního rámce. Poté následovaly odvětvové návrhy vztahující se mimo
jiné na hlavní výdajové programy EU. Balíček předpisů k víceletému finančnímu rámci
obsahuje celkem 51 legislativních návrhů (viz příloha I).
Příští víceletý finanční rámec představuje sedmileté období od roku 2021 do roku
2027. Pro toto období Komise navrhuje výdaje v celkové výši 1 135 miliard EUR
v cenách roku 2018. Ve srovnání s předchozím víceletým finančním rámcem se jedná
asi o 5% zvýšení. Komise zejména navrhuje navýšit rozpočet pro okruh „jednotný trh,
inovace a digitální ekonomika“, „migrace a správa hranic“ a „sousedství a svět“.
Zároveň navrhuje snížit prostředky v okruhu „přírodní zdroje a životní prostředí“ (viz
příloha II).

Legislativní postup pro víceletý finanční rámec
Před začátkem každého sedmiletého finančního období Rada poté, co obdrží souhlas
Evropského parlamentu, jednohlasně přijme nařízení o víceletém finančním rámci.
Parlament může postoj Rady schválit nebo zamítnout, ale nemůže jej změnit. Kromě
několika výjimek Rada a Parlament společně přijímají právní předpisy pro jednotlivá
odvětví prostřednictvím řádného legislativního postupu (tzv. postupu
spolurozhodování). Nakonec Rada jednomyslně přijímá jakékoliv změny celkového
systému financování (vlastní zdroje), i když ty musí ještě ratifikovat vnitrostátní
parlamenty.
Oba legislativní orgány mohou rovněž Komisi zmocnit k přijetí prováděcích aktů,
kterými se zavádějí opatření, jejichž účelem je zajistit, aby se právní předpisy
uplatňovaly stejným způsobem v celé Unii, a/nebo akty v přenesené pravomoci,
kterými se mění nebo doplňují stávající právní předpisy tak, aby se zahrnuly nové
sekundární předpisy.
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Načasování
Původním záměrem Komise bylo dosáhnout politické dohody s Evropským
parlamentem a Radou do jara 2019, aby tak včas poskytla právní a finanční jistotu
orgánům členských států odpovědným za plnění rozpočtu EU. Nyní plánuje dokončit
jednání o balíčku předpisů k víceletému finančnímu rámci do konce roku 2019, tedy
rok před začátkem nového výdajového období.
Obrázek 1 znázorňuje podrobný harmonogram legislativního postupu v souvislosti
s příštím balíčkem právních předpisů k víceletému finančnímu rámci.
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Obrázek 1 — Harmonogram jednání o víceletém finančním rámci
2. KVĚTNA 2018
Komisaři přijímají
budoucí rozpočet EU;
návrhy rozpočtu jsou
předloženy Evropskému
parlamentu

Jednání o

14. KVĚTNA
Budoucí rozpočet je
předložen Radě
ministrů

29. KVĚTNA
Legislativní návrhy
Komise pro výdajové
programy (1 ze 3)

VFR
6. ČERVNA
Legislativní návrhy
Komise pro výdajové
programy (2 ze 3)

12. ČERVNA

10.–13. ZÁŘÍ

2.–5. ČERVENCE

28.–29. ČERVNA

Plenární zasedání
Evropského
parlamentu

Zasedání Evropské
rady, Brusel

Legislativní návrhy
Komise pro výdajové
programy (3 ze 3)

Plenární zasedání
Evropského
parlamentu

20. ZÁŘÍ
Neformální zasedání
Evropské rady, Vídeň,
Rakousko

1.-4. ŘÍJNA
Plenární zasedání
Evropského
parlamentu

18.–19. ŘÍJNA

20.–25. ŘÍJNA

Zasedání Evropské
rady, Brusel

Plenární zasedání
Evropského
parlamentu

13.–14. PROSINCE
Zasedání Evropské
rady, Brusel

21.–22. BŘEZNA 2019
Zasedání Evropské
rady, Brusel

KONEC
ROKU 2019

ŘÍJEN
Zasedání Evropské
rady, Brusel

23.–26. KVĚTNA
Evropské volby

9. KVĚTNA
Summit vedoucích
představitelů EU,
Sibiu, Rumunsko

Přijetí VFR

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.

Naše role v legislativním postupu souvisejícím s víceletým
finančním rámcem
Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí auditor EU. Naším posláním je přispívat
ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a
transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.
Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, upozorňujeme na nedostatky a úspěchy a
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tvůrcům politik a právních předpisů EU radíme, jak zlepšovat řízení politik a programů
EU a zajistit, aby evropští občané věděli, jak se jejich peníze vynakládají.
Naše vyjádření k legislativním návrhům Komise mají podobu stanovisek. Vydáváme je
buď na žádost některého z ostatních orgánů, nebo v případě, že návrh má dopad
na finanční řízení nebo se týká metody a postupů výběru příjmů, jsou stanoviska
povinná (viz příloha III).
Při posuzování legislativních návrhů vycházíme z výsledků našich předchozích auditů
(zveřejňovaných ve výročních a zvláštních zprávách). K příštímu víceletému finančnímu
rámci jsme se vyjádřili také v několika informačních dokumentech, vydaných předtím,
než Komise předložila své legislativní návrhy.
Komise nás požádala o stanovisko k vybranému počtu legislativních návrhů (viz
tabulka 2). Naše stanovisko k některým z nich si vyžádala zvlášť také Rada a/nebo
Evropský parlament, obvykle v souladu s čl. 287 odst. 4. Dále jsme byli požádáni
o stanoviska k dalším čtyřem legislativním návrhům, které nejsou součástí balíčku
k víceletému finančnímu rámci, ale souvisejí s ním.
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Tabulka 2 – Žádosti o stanovisko EÚD v souvislosti s příštím víceletým
finančním rámcem
Stanovisko

Orgán

Příslušný článek SFEU

K návrhům v rámci balíčku předpisů k VFR
Stanovisko č. 1/2018: Právní
stát

Komise

322 odst. 1 písm. a)

Stanovisko č. 5/2018: Vlastní
zdroje

Komise
Parlament
Rada

Čl. 322 odst. 2
Čl. 287 odst. 4
Čl. 287 odst. 4

Stanovisko č. 6/2018:
Nařízení o společných
ustanoveních

Komise
Rada

322 odst. 1 písm. a)
Čl. 287 odst. 4

Stanovisko č. 7/2018: SZP

Komise
Parlament

Čl. 287 odst. 4
322

Stanovisko č. 9/2018:
Program boje proti
podvodům

Komise
Rada

325
287 odst. 4

Stanovisko č. 10/2018:
Nástroj pro sousedství a
rozvojovou a mezinárodní
spolupráci

Komise
Parlament
Rada

322 odst. 1
322
287 odst. 4

K návrhům mimo balíček předpisů k VFR
Stanovisko č. 2/2018:
Evropský měnový fond

Parlament

287 odst. 4

Stanovisko č. 3/2018:
11. Evropský rozvojový fond

Komise
Rada

287 odst. 4
287 odst. 4

Stanovisko č. 4/2018:
Ochrana osob oznamujících
porušení práva Unie

Komise
Rada
Parlament

325
287 odst. 4
325 odst. 4

Stanovisko č. 8/2018: OLAF

Komise
Parlament
Rada

325
322
287 odst. 4
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V přezkumech a auditních zprávách vydaných v posledních letech (viz tabulka 3) jsme
předložili několik doporučení, návrhů a námětů týkajících se systémových otázek, jež
Komise musí vyřešit při přípravě nového víceletého finančního rámce.

Tabulka 3 – Informační dokumenty vydané v souvislosti s víceletým
finančním rámcem na období 2021–2027
Název

Datum zveřejnění

Informační dokument o návrhu Komise týkajícím se
víceletého finančního rámce na období 2021–2027

10. července 2018

Informační dokument o zjednodušení provádění politiky
soudržnosti po roce 2020

28. května 2018

Příspěvek ke zjednodušení programu EU pro výzkum
v období po programu Horizont 2020

21. března 2018

Informační dokument o budoucnosti SZP

19. března 2018
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Přílohy
Příloha I — Přehled legislativních návrhů Komise souvisejících
s balíčkem právních předpisů týkajících se víceletého finančního
rámce
Č.

Program

Legislativní nástroj

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR
1
2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční
rámec na období 2021–2027
Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni,
spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném
finančním řízení
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně
rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků
týkajících se právního státu v členských státech
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů
Evropské unie
Balíček k VFR
Nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování
vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu
daně z příjmů právnických osob, ze systému EU pro
obchodování s emisemi a z plastových obalových
odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke
krytí hotovostních nároků
Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom)
č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních
zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro
systém vlastních zdrojů Evropské unie
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí program Práva a hodnoty
Spravedlnost, práva a hodnoty
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí program Spravedlnost
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
Evropský sociální fond+
o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
Evropský fond pro přizpůsobení se
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském
globalizaci
fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
PERICLES — Ochrana eura proti
se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny,
padělání
pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura
proti padělání („program Pericles IV“)
Evropská funkce investiční stabilizace Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
pro hospodářskou a měnovou unii
o vytvoření evropské funkce investiční stabilizace
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení
Programy na podporu reforem
programu na podporu reforem
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Č.

Program

Legislativní nástroj

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR
15
16

17

18

19

20

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
LIFE – Program pro životní prostředí a
o zavedení programu pro životní prostředí a oblast
oblast klimatu
klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež
mají být vypracovány členskými státy v rámci společné
zemědělské politiky (strategické plány SZP) a
financovány Evropským zemědělským záručním fondem
(EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj
venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení
Evropský zemědělský záruční fond a
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Evropský zemědělský fond pro rozvoj
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
venkova
se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty,
(EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných
označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU)
č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti
zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie,
a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření
v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů
v Egejském moři
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro
Erasmus+
vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje
nařízení (EU) č. 1288/2013
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
Kreativní Evropa
se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a
zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013
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Č.

Program

Legislativní nástroj

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR
21
22

23

Evropský fond pro regionální rozvoj a
Fond soudržnosti

24

25
Horizont Evropa
26

27

Program Euratomu pro výzkum a
odbornou přípravu

28

Mezinárodní termonukleární
experimentální reaktor (ITER)

29

Program pro jednotný trh, včetně
těchto okruhů:
– Program pro
konkurenceschopnost podniků a
malých a středních podniků
(COSME)
– Bezpečnost potravin
– Zdraví zvířat, dobré životní
podmínky zvířat a zdraví rostlin
– Statistika
– Finanční služby
– Spotřebitelé
– Hospodářská soutěž
– Regulační a správní spolupráce
– Stanovování pravidel a norem

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu
soudržnosti
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o mechanismu řešení právních a správních překážek
v přeshraničním kontextu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská
územní spolupráce (Interreg) podporovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů
financování vnější činnosti
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro
Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost
a Nástroj pro správu hranic a víza
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí
rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace
Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření
výsledků
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program
Evropského společenství pro atomovou energii pro
výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025,
kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a
inovace Horizont Evropa
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí
2007/198/Euratom o založení společného evropského
podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a
o poskytnutí výhod tomuto podniku

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí program pro jednotný trh,
konkurenceschopnost podniků, včetně malých a
středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se
zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU)
č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU)
2017/826
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Č.

Program

Legislativní nástroj

30

Program boje proti podvodům

31

Evropský kosmický program, včetně
těchto okruhů:
– Galileo a EGNOS
– Copernicus
– Podpora inovativního evropského
kosmického odvětví
– Pozorování a sledování vesmíru a
kosmické počasí GOVSATCOM
(bezpečná družicová komunikace)
– Evropská kosmická agentura

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR

32
33
34
35
36

37

38

39
40
41

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské
unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU)
č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a
rozhodnutí č. 541/2014/EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí Program InvestEU
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU)
2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité
kategorie horizontální státní podpory
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
Spolupráce v oblasti cel (program Clo)
se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Spolupráce v oblasti daní (program
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
FISCALIS)
se zavádí program Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje
Evropský sbor solidarity
[nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
č. 375/2014
Nástroj pro propojení Evropy, pro tři
odvětví:
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení
– Doprava
(EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
– Energetika
– Digitální sítě
Program Digitální Evropa, s pěti pilíři:
– Vysoce výkonná výpočetní
technika
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
– Kybernetická bezpečnost
se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
– Uměla inteligence
– Pokročilé digitální dovednosti
– Rozsáhlé projekty zavádění
technologií
Evropský námořní a rybářský fond
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EMFF) / Mezinárodní dohoda
o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení
o rybolovu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
Azylový a migrační fond
se zřizuje Azylový a migrační fond
Fond pro integrovanou správu hranic, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se dvěma složkami:
se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic
– Správa hranic a víz
zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
Fond InvestEU se čtyřmi složkami:
– Udržitelná infrastruktura
– Výzkum a inovace
– Sociální investice a dovednosti
– Malé a střední podniky
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Legislativní nástroj

– Vybavení pro celní kontroly

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic
zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní
kontroly
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci
pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se
jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a
zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR
42
43

Fond pro vnitřní bezpečnost

44

Vyřazování jaderných zařízení
z provozu v Litvě

45

46

47

48

49

Jaderná bezpečnost a vyřazování
jaderných zařízení z provozu, včetně
těchto okruhů:
– Pomoc Bulharsku
– Pomoc Slovensku
– Vyřazení zařízení Komise z provozu
– Jaderná bezpečnost a záruky
v jaderné oblasti
Evropský obranný fond, vztahující se
na:
– Výzkum
– Rozvoj schopností

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční
program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a
nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje
nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zřizuje Evropský obranný fond

Návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku, s podporou Komise, předloženého
Evropský mírový nástroj
Radě ohledně rozhodnutí Rady o zřízení evropského
mírového nástroje
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
mezinárodní spolupráci, včetně
se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a
těchto okruhů:
mezinárodní spolupráci
– Evropský rozvojový fond
– Nástroj pro rozvojovou spolupráci
– Evropský nástroj sousedství
– Evropský nástroj pro demokracii a
lidská práva
– Nástroj partnerství
– Nástroj přispívající ke stabilitě a
míru
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj
– Nástroj pro spolupráci v oblasti
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro
jaderné bezpečnosti
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na
– Společné prováděcí nařízení
základě Smlouvy o Euratomu
– Evropský fond pro udržitelný
rozvoj
– Makrofinanční pomoc
– Vnější úvěrový mandát
– Záruční fond pro vnější vztahy
– Investiční facilita pro africké,
karibské a tichomořské státy
– Vnější aspekty migrace
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Legislativní nástroj

50

Spolupráce se zámořskými zeměmi a
územími (včetně Grónska)

Návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a
území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií
na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na
straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

51

Nástroj předvstupní pomoci

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

Návrhy – balíček právních předpisů týkajících se VFR

Návrhy, které souvisí s balíčkem k VFR, ale nejsou jeho součástí
+1
+2

+3

+4

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového
fondu
Návrh nařízení Rady o finančním nařízení pro 11.
Evropský rozvojový fond
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým
se mění nařízení č. 883/2013 o vyšetřování prováděném
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF),
pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného
žalobce a účinnost vyšetřování vedených úřadem OLAF
(COM (2018) 338 final)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
(COM(2018) 0218 final)
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Příloha II — Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 – navrhované
změny v sedmiletém rozpočtu EU
Prioritní oblasti:
velká zvýšení v menších okruzích

Struktura a okruhy

Konkurenceschopnost
1a pro růst a zaměstnanost
(včetně výzkumu)

Erasmus + další
Jaderná bezpečnost a vyřazování
jaderných zařízení z provozu +
další

1b Hospodářská, sociální a
územní soudržnost

2

Udržitelný růst:
Přírodní zdroje

3

Bezpečnost a občanství

(včetně společné zemědělské
politiky)

Potraviny a krmiva + spotřebitelé
Kreativní Evropa + další

1

Jednotný trh, inovace
a digitální oblast
(včetně výzkumu)

2

Soudržnost a hodnoty

3

Přírodní zdroje a životní
prostředí

4

Migrace a správa hranic

5

Bezpečnost a obrana

5

Globální Evropa

Mechanismus civilní ochrany Unie

6

Sousedství a svět

VFR 2014–2020

1 082 mld. EUR
(upraveno a v cenách roku 2018)

5%
ZVÝŠENÍ

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.

Evropská veřejná správa

35,8 %
34,5 %
36,9 %
29,7 %
1,1 %
4,9 %
8,9 %

6,5 %
6,7 %

VFR 2021–2027

1 135 mld. EUR
(v cenách roku 2018)

+ 49,9 mld. EUR

(+43 %)

9,6 %

7

Správa

49,9 ml d. EUR

14,6 %

(včetně společné zemědělské
politiky)

iniciativa Humanitární dobrovolníci EU +
další
4

10,8 %

Dodatečné prostředky pro prioritní oblasti

VFR 2014–2020
VFR 2021–2027

166 mld. EUR

4,7 ml d. EUR
(+1 %)

+ 4,7 mld. EUR

392 mld. EUR

63,0 ml d. EUR
(-16 %)

43,1 ml d. EUR
(+359 %)

115

12,6 ml d. EUR
(+13 %)

miliard EUR
na změnu priorit

4,8 ml d. EUR
(+7 %)

nové prostředky

52

přerozdělené
prostředky

63

- 63,0 mld. EUR

337 mld. EUR

+ 43,1 mld. EUR

55 mld. EUR

+ 12,6 mld. EUR

109 mld. EUR

+ 4,8 mld. EUR

76 mld. EUR

VFR 2021–2027

1 135 mld. EUR

Příloha III — Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) –
právní základ pro výroky EÚD
Nepovinné
Čl. 287 odst. 4: „[…] Účetní dvůr může dále kdykoli předkládat své připomínky
k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a na žádost některého
orgánu Unie zaujímat stanoviska.“
Povinné
Čl. 322 odst. 1
„Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem a po konzultaci
s Účetním dvorem formou nařízení: finanční pravidla stanovící zejména podrobnosti
týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu; […].“
Čl. 322 odst. 2
„Rada na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a s Účetním dvorem
určí podrobnosti a postup, kterými se rozpočtové příjmy v rámci systému vlastních
zdrojů Unie dávají k dispozici Komisi, a přijme opatření, která se v případě potřeby
použijí ke krytí hotovostních nároků.“
Čl. 325 odst. 4
„K zajištění účinné a rovnocenné ochrany v členských státech a v orgánech, institucích
a jiných subjektech Unie přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním
postupem po konzultaci s Účetním dvorem opatření nezbytná k předcházení a
potírání podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie.“
Článek 336
„Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem a po konzultaci
s dalšími zúčastněnými orgány formou nařízení služební řád úředníků Evropské unie a
pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie.“
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