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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyjadruje znepokojenie nad nárastom miery závažných chýb v okruhu 4 za rozpočtový rok 

2014; podporuje všetky odporúčania Európskeho dvora audítorov uvedené v jeho 

výročnej správe a naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia 

v nadväznosti na odporúčania z predchádzajúcich rokov, ktoré ešte nie sú plne vykonané; 

2. víta, že GR NEAR napravilo systémovú chybu ovplyvňujúcu jeho výdavky v roku 2013 

a vykonalo významné zmeny vo svojich systémoch podľa požiadaviek EDA; podobne 

vyjadruje spokojnosť nad tým, že výročná správa o činnosti GR ECHO bola na základe 

auditu, ktorý vykonal EDA, správna; 

3. so znepokojením berie na vedomie chyby zistené v rámci overovania výdavkov v prípade 

zmlúv o grantoch, ktoré tvoria viac ako 50 % chýb, ktoré EDA zistil v okruhu 4; 

poznamenáva, že najdôležitejšie typy chýb sa týkali neoprávnených výdavkov; 

zdôrazňuje, že je dôležité predchádzať chybám alebo odhaliť a opraviť ich skôr, ako sa 

výdavky schvália, a to dôkladnejším vykonávaním kontrol ex-ante; s osobitným 

znepokojením berie na vedomie neschopnosť EuropeAid odhaliť chyby; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, že doteraz vynaložené úsilie na vyriešenie problémov 

s overovaním výdavkov sa zintenzívni, a aby v plnej miere vykonala odporúčanie 

o dohľade nad grantmi, ktoré EDA uviedol vo výročnej správe za rok 2011; 

4. poukazuje na potrebu riadneho posúdenia ex ante v prípadoch, ak sa Komisia, prípadne aj 

prostredníctvom EIB, rozhodne financovať rozsiahle infraštruktúrne projekty s veľkým 

vplyvom na životné prostredie, pričom cieľom je skontrolovať ich finančnú, 

environmentálnu a sociálnu udržateľnosť, a žiada, aby sa finančné prostriedky EÚ v 

nečlenských krajinách prideľovali na projekty zamerané na finančnú udržateľnosť, ktoré 

sú tiež hospodársky a spoločensky prospešné;  

5. uznáva ďalší pokrok Komisie v akreditovaní všetkých misií SZBP v súlade 

so šesťpilierovým hodnotením a víta najmä skutočnosť, že tri najväčšie misie už spĺňajú 

predpisy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia akreditovala všetky misie v súlade 

s odporúčaním EDA; 

6. pripomína svoju výzvu Komisii, aby vypracovala návrhy na reformu finančných pravidiel 

s cieľom zabrániť oneskoreniu operatívneho vyplácania, a to aj umožnením zrýchleného 

konania, ktoré je v súčasnosti k dispozícii pri humanitárnej pomoci, na použitie v prípade 

krízového riadenia, pričom sa súčasne zabezpečí súlad s dlhodobými strategickými cieľmi 

EÚ; 

7. víta zriadenie platformy na podporu misií a opakuje svoju výzvu Komisii, aby prijala 

kroky smerujúce k zriadeniu skutočného strediska spoločných služieb (SSC) spolu so 

systémom integrovaného riadenia zdrojov (IRMS) ako spôsobu urýchlenia nasadenia 

a zlepšenia nákladovej efektívnosti misií; navrhuje, aby sa sklad spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky (SBOP) zmodernizoval a slúžil aj existujúcim misiám SBOP a aby ho 

riadilo budúce SSC; 
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8. vyjadruje poľutovanie nad značným omeškaním pri obstarávaní základného vybavenia a 

služieb pre misie v rámci SBOP a nad výsledným negatívnym účinkom na fungovanie 

misií; pripomína, že Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2012 o 

pomoci EÚ Kosovu týkajúcej sa zásad právneho štátu upozornil na túto neefektívnosť a 

dospel k záveru, že postupy verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových 

pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, akou je EULEX, ktoré niekedy potrebujú 

rýchlu a flexibilnú odozvu“; odsudzuje skutočnosť, že nedávna revízia nariadenia o 

rozpočtových pravidlách nezaviedla potrebné zmeny finančných pravidiel; opakuje svoje 

stanovisko, že riadenie príslušných rozpočtových riadkov by sa malo delegovať na 

veliteľa civilnej operácie, podobne ako v prípade vedúcich delegácií EÚ; 

9. pripomína, že efektívnosť výcvikových a poradných misií SBOP značne brzdia 

inštitucionálne problémy EÚ podporovať tieto akcie čo už len základným vybavením; v 

tejto súvislosti víta úsilie, ktoré Komisia vynakladá na realizáciu spoločného oznámenia o 

budovaní kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

predložila legislatívne návrhy potrebné na vytvorenie osobitného fondu, aby bolo možné 

zahrnúť ho do rozpočtu EÚ počas posudzovania viacročného finančného rámca v polovici 

jeho trvania; 

10. víta osobitné správy EDA za rok 2015 o misii EUPOL v Afganistane a podporu EÚ na boj 

proti mučeniu a zrušenie trestu smrti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala všetky 

odporúčania Európskeho dvora audítorov v súvislosti s týmito správami; 

11. zdôrazňuje, že pri hodnotení účinnosti projektov EÚ v tretích krajinách je dôležité 

zohľadňovať kritériá súvisiace s kontextom, keďže činnosti vonkajšej pomoci EÚ často 

prebiehajú v regiónoch postihnutých krízou a v politicky náročnom prostredí. 
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