
AD\1169116SK.docx PE626.966v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre rozpočet

2018/0211(COD)

23.11.2018

STANOVISKO

Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 
program EÚ pre boj proti podvodom
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nedzhmi Ali



PE626.966v02-00 2/8 AD\1169116SK.docx

SK

PA_Legam



AD\1169116SK.docx 3/8 PE626.966v02-00

SK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Treba sa primerane zaoberať 
rôznorodosťou právnych 
a administratívnych systémov členských 
štátov s cieľom vyriešiť nezrovnalosti 
a bojovať proti podvodom. Zmeny v počte 
nezrovnalostí môžu súvisieť s vývojom 
viacročných programových cyklov 
a oneskoreným podávaním správ. To 
všetko si vyžaduje vytvorenie jednotného 
systému zberu porovnateľných údajov o 
nezrovnalostiach a prípadoch podvodov 
z členských štátov s cieľom zjednotiť 
postup podávania správ a zabezpečiť 
kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných 
údajov.

Odôvodnenie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane 
finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom.  Dostupné na stránke: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=SK&ring=A8-2018-0135.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Nepopierateľná je dôležitosť 
preventívnych opatrení Komisie a úradu 
OLAF, ale dôležité je aj posilnenie 
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vykonávania systému včasného 
odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) 
a informačného systému pre boj proti 
podvodom (AFIS) a dokončenie 
vnútroštátnych stratégií boja proti 
podvodom. Z týchto požiadaviek vyplýva 
potreba vypracovať rámec digitalizácie 
všetkých postupov v rámci vykonávania 
politík EÚ (výzvy na predkladanie 
návrhov, žiadosti, hodnotenie, 
vykonávanie, platby), ktorý by mali 
uplatňovať všetky členské štáty.

Odôvodnenie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2018 o výročnej správe za rok 2016 o ochrane 
finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom. Dostupné na stránke: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-
0196&language=SK&ring=A8-2018-0135.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany 
finančných záujmov Únie, oznamovania 
nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej 
administratívnej pomoci a spolupráce 
v colných a poľnohospodárskych 
záležitostiach by sa mala zjednodušiť 
do jedného programu, Európskeho 
programu pre boj proti podvodom (ďalej 
len „program“), s cieľom posilniť 
synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu 
a zjednodušiť riadenie.

(6) Podpora Únie v oblastiach ochrany 
finančných záujmov Únie, oznamovania 
nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej 
administratívnej pomoci a spolupráce 
v colných a poľnohospodárskych 
záležitostiach by sa mala zjednodušiť 
do jedného programu, Európskeho 
programu pre boj proti podvodom (ďalej 
len „program“), s cieľom posilniť 
synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu 
a zjednodušiť riadenie. V rámci prípravy 
ročných pracovných programov sa budú 
navyše skúmať spôsoby zamedzenia 
duplicite a hľadania synergických 
účinkov medzi programom EÚ pre boj 
proti podvodom a inými relevantnými 
programami v oblastiach ako 
spravodlivosť, clá a vnútorné veci.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Na toto nariadenia sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali 
Európsky parlament a Rada na základe 
článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Tieto pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie, a stanovujú kontroly 
týkajúce sa zodpovednosti účastníkov 
finančných operácií. Pravidla prijaté na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa týkajú aj ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

(10) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali 
Európsky parlament a Rada na základe 
článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Tieto pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie a stanovujú kontroly 
týkajúce sa zodpovednosti účastníkov 
finančných operácií. Na zmluvy, ktoré sú 
úplne alebo čiastočne financované 
z rozpočtu EÚ v rámci programu EÚ pre 
boj proti podvodom, sa preto okrem iného 
vzťahujú zásady transparentnosti, 
proporcionality, rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie, pričom 
granty navyše musia byť v súlade 
so zásadami spolufinancovania, 
nekumulácie a zákazu dvojitého 
financovania, neretroaktivity 
a neziskovosti. Pravidla prijaté na základe 
článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch, keďže 
dodržiavanie zásad právneho štátu je 
základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

Odôvodnenie

Pozri článok 160 ods. 1 (zásady týkajúce sa obstarávania a koncesií) a článok 188 (zásady 
vzťahujúce sa na granty) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Rozpočet Rozpočet

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu na obdobie 2021 až 2027 je 
181,207 milióna EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
programu na obdobie 2021 až 2027 je 322 
000 000 EUR v cenách roku 2018 (363 
000 000 EUR v bežných cenách).

2. Orientačné rozdelenie sumy 
uvedenej v odseku 1 je takéto:

2. Orientačné rozdelenie sumy 
uvedenej v odseku 1 je takéto:

a) 114,207 milióna EUR na cieľ 
uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a);

a) 203 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (229 000 000 EUR v bežných 
cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 
písm. a);

b) 7 miliónov EUR na cieľ uvedený 
v článku 2 ods. 2 písm. b);

b) 12 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (14 000 000 EUR v bežných cenách)
na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b);

c) 60 miliónov EUR na cieľ uvedený 
v článku 2 ods. 2 písm. c).

c) 107 000 000 EUR v cenách roku 
2018 (120 000 000 EUR v bežných 
cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 
písm. c).

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií.

3. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií.
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