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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. s poľutovaním konštatuje, že podľa odhadov výročnej správy Európskeho dvora audítorov 

sa miera chybovosti v okruhu 4 za rozpočtový rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 

neznížila a predstavuje 2,8 %; poukazuje však na to, že ide o nižšiu mieru chybovosti ako 

v iných okruhoch, a to napriek tomu, že činnosti vonkajšej pomoci EÚ sa často 

vykonávajú v regiónoch postihnutých krízou a v politicky náročnom prostredí; 

2. podporuje všetky odporúčania, ktoré Dvor audítorov vyslovil na základe svojich zistení; 

víta skutočnosť, že Komisia v plnej miere vykonala päť zo siedmich odporúčaní EDA 

uvedených v správach z rokov 2012 a 2013, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla 

kroky s cieľom vykonať aj zvyšné odporúčania; 

3. so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúce nedostatky v kvalite overovania 

výdavkov, ktoré vykonávajú audítori poverení príjemcami, čo v niektorých prípadoch 

viedlo k uznaniu neoprávnených nákladov zo strany Komisie, a uznáva potrebu zlepšiť 

dohľad nad grantmi; zdôrazňuje, že oneskorenia sa zistili aj pri potvrdzovaní, povoľovaní 

a platbe výdavkov zo strany Komisie; 

4. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, ktorú odhalil audit Dvora audítorov, a to, že 

hodnotenie objemu rizikových platieb Generálnym riaditeľstvom pre európsku susedskú 

politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) nie je dostatočne presné, a očakáva preto, že 

GR NEAR urýchlene upraví svoju metodiku; 

5. víta pokrok, ktorý sa dosiahol, avšak konštatuje, že v prípade šiestich z desiatich civilných 

misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) ešte Komisia doposiaľ 

neuznala súlad s článkom 60 nariadenia o rozpočtových pravidlách; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť a v súlade s odporúčaním EDA akreditovala 

všetky civilné misie SBOP, aby mohli byť poverené úlohami súvisiacimi s plnením 

rozpočtu v rámci nepriameho hospodárenia; 

6. víta zriadenie platformy na podporu misií zameranej na zníženie administratívnej záťaže a 

zvýšenie efektívnosti civilných misií SBOP; vyjadruje poľutovanie nad jej obmedzenou 

veľkosťou a rozsahom a opakuje svoju výzvu, aby sa napredovalo smerom k vytvoreniu 

strediska spoločných služieb, čo by viedlo k ďalším prínosom v oblasti rozpočtu a 

efektívnosti prostredníctvom centralizácie všetkých služieb na podporu misií, ktoré nie je 

nutné zabezpečovať lokálne; 

7. nabáda na ďalšie napredovanie v oblasti zlepšovania skladu SBOP, aby bolo možné 

opätovne používať už nepotrebné vybavenie a premiestňovať ho medzi misiami na 

základe skutočných potrieb, čím sa dosiahnu úspory a súčasne sa zvýši dostupnosť 

potrebného vybavenia; 

8. opakuje, že rozpočtové pravidlá Únie sa musia lepšie prispôsobiť osobitostiam vonkajšej 

činnosti vrátane krízového riadenia, a zdôrazňuje, že výsledkom súčasnej revízie 

nariadenia o rozpočtových pravidlách musí byť väčšia flexibilita; 
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9. vyjadruje znepokojenie nad tým, že chýbajú nástroje priamej kontroly používania 

makrofinančnej pomoci prijímajúcimi tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby pomoc 

tohto druhu užšie naviazala na merateľné parametre; 

10. berie na vedomie osobitné správy EDA č. 11/2016, 20/2016 a 21/2016, ktoré sa 

zameriavajú na predvstupovú pomoc EÚ v oblasti posilňovania administratívnej kapacity 

na západnom Balkáne; víta všetky odporúčania EDA a nabáda Komisiu, aby ich zaviedla 

do praxe; upozorňuje najmä na to, že je dôležité zabezpečiť reakčnú, cielenú a pružnú 

pomoc kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám zo západného Balkánu, ako 

aj naplno využiť dostupné nástroje na podnecovanie reforiem potrebných pre európske 

smerovanie týchto krajín; 

11. víta takisto odporúčania, ktoré EDA navrhol v osobitnej správe č. 13/2016 o pomoci EÚ 

na posilnenie verejnej správy v Moldavsku a v osobitnej správe č. 32/2016 o pomoci EÚ 

Ukrajine; domnieva sa, že EÚ by mala naplno využívať pákový efekt podmienenosti a 

zabezpečiť riadne monitorovanie vykonávania uskutočnených reforiem s cieľom pozitívne 

prispieť k posilňovaniu demokratických postupov v Moldavsku aj na Ukrajine. 
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