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Návrh uznesenia 

Odseky 4 až 7 sú prečíslované a majú znieť takto: 

4.  berie na vedomie, že STI ECSEL vykonala rozsiahle posúdenie účinnosti systémov 

záruk na vzorke 10 členských štátov ARTEMIS a ENIAC, ktoré majú najväčší podiel 

prevádzkového rozpočtu STI ECSEL a pokrývajú 89,5 % celkových pridelených 

grantov spoločného podniku, a poznamenáva, že na základe osvedčení o ukončení 

projektu do 13. júna 2016 posúdenie preukazuje, že miera pokrytia je trikrát vyššia ako 

prahová hodnota 20 %, pri prekročení ktorej sa vnútroštátne systémy sa považujú za 

dostatočné v rámci stratégie auditov ex-post; 

5. berie na vedomie, že STI ECSEL vyzvala vnútroštátne orgány financovania, aby 

predložili dôkaz o tom, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú 

istotu o zákonnosti a riadnosti operácií, a konštatuje, že do termínu 30. júna 2016, 76 % 

vyzvaných vnútroštátnych orgánov financovania, čo predstavuje 96,79 % výdavkov 

spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC, predložilo požadované dokumenty 

a potvrdilo, že vykonávanie vnútroštátnych postupov poskytuje primeranú istotu 

o zákonnosti a riadnosti operácií; 

6. berie na vedomie, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2014 

zahŕňal podľa správy Dvora audítorov viazané rozpočtové prostriedky vo výške 

2 554 510 EUR a platobné (operačné) rozpočtové prostriedky vo výške 

30 330 178 EUR; 
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Vnútorná kontrola 

7. so znepokojením berie na vedomie, že spoločný podnik nepodnikol žiadne kroky 

v súvislosti s niektorými normami vnútornej kontroly týkajúcimi sa informácií 

a finančného výkazníctva: najmä pokiaľ ide o hodnotenie činností, posudzovanie 

systémov vnútornej kontroly a oddelenie vnútorného auditu (IAC); poznamenáva, že to 

bolo spôsobené nadchádzajúcim zlúčením; berie na vedomie, že medzičasom STI 

ECSEL dosiahla výrazný pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie systému vnútornej kontroly 

a zriadenie oddelenia vnútorného auditu. 

(Týka sa všetkých jazykov okrem bulharského, talianskeho, portugalského a švédskeho 

jazyka.) 


