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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Parlament je poverený zabezpečením demokratickej kontroly nad Komisiou, 
ktorej povaha je politická, ale zahŕňa rôzne aspekty a postupy;

B. keďže rozpočet je najdôležitejší nástroj Európskej únie na napĺňanie jej cieľov 
a stratégií, a teda kontrola rozpočtu je nanajvýš dôležitá;

C. keďže napriek záväzku Komisie orientovať sa na výkonnosť je zostavovanie rozpočtu 
na základe činností, žiaľ, aj naďalej základnou zásadou pri zostavovaní návrhu rozpočtu 
Únie;

D. keďže hodnotenia výsledkov a audity výkonnosti vychádzajú z cieľov stanovených 
v najskoršej fáze na úrovni plánovania;

E. keďže hodnotenie je nástroj zameraný na identifikáciu a pochopenie výsledkov 
a vplyvov určitého procesu a na zistenie alternatívnych riešení, ktoré môžu pomôcť pri 
rozhodovaní a následne viesť k ďalšiemu zlepšeniu tohto procesu;

1. pripomína, že kontrola orgánov EÚ je hlavným poslaním Európskeho parlamentu 
a povinnosť Komisie zodpovedať sa Parlamentu je základnou zásadou fungovania EÚ 
a vnútornej demokratickej kontroly;

2. pripomína, že udelenie absolutória je každoročný politický postup, ktorým sa 
zabezpečuje demokratická kontrola ex post plnenia rozpočtu Európskej únie zo strany 
Komisie na jej vlastnú zodpovednosť a v spolupráci s členskými štátmi;

3. poukazuje na to, že postup udelenia absolutória sa ukázal ako účinný nástroj, ktorý má 
vplyv na pozitívny vývoj rozpočtového systému EÚ, finančné riadenie, formovanie 
programu a spôsob, akým sa politiky EÚ vymedzujú a vykonávajú, a zároveň prispieva 
k zvyšovaniu politického vplyvu Parlamentu;

4. zdôrazňuje, že hlavným účelom postupu udelenia absolutória je overiť, či sú finančné 
prostriedky Európskej únie riadené správne, a každý rok sa presvedčiť o tom, že všetky 
príjmy a výdavky Únie, z nich vyplývajúci zostatok, ako aj aktíva a pasíva Únie sú 
uvedené v súvahe;

5. poznamenáva, že rozhodnutie Parlamentu udeliť, odložiť alebo odmietnuť udelenie 
absolutória je v prvom rade, ale nie výlučne, založené na výsledkoch auditu Európskeho 
dvora audítorov, ktorý skúma vierohodnosť vedenia účtov a zákonnosť a riadnosť 
príslušných operácií;

6. poukazuje na to, že podľa článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) musí 
Dvor audítorov preskúmať, či sa všetky príjmy a výdavky uskutočnili zákonným 
a riadnym spôsobom a či sa vykonávalo riadne finančné hospodárenie; že pritom musí 
podať správu najmä o každom prípade nezrovnalosti; že audit príjmov sa musí 
uskutočňovať porovnaním splatných pohľadávok a čiastok, ktoré boli Únii skutočne 
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uhradené; a že audit výdavkov sa musí uskutočňovať porovnaním prijatých záväzkov 
a poskytnutých úhrad;

7. pripomína, že pri udeľovaní absolutória musí Parlament hodnotiť nielen riadnosť, ale aj 
výkonnosť finančného riadenia v Európskej únii;

8. poznamenáva, že rozhodnutie Parlamentu sa zakladá aj na dôkazoch Komisie 
o uskutočnených výdavkoch alebo o fungovaní systémov finančnej kontroly;

9. poznamenáva, že Komisia je povinná zohľadniť zistenia uvedené v rozhodnutiach 
v rámci absolutória a pripomienky Parlamentu v súvislosti s uskutočňovaním výdavkov 
a je povinná informovať o opatreniach prijatých v nadväznosti na jeho odporúčania 
a pripomienky;

10. pripomína, že Parlament takisto preskúmava osobitné správy prijaté Dvorom audítorov, 
zamerané na riadne finančné riadenie rôznych sektorov alebo politík;

11. poukazuje na to, že keďže sa tieto správy týkajú uplatňovania zásad hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti, systematicky vyvolávajú diskusiu o tom, či majú činitelia 
v oblasti európskych politík k dispozícii prostriedky a nástroje na dosiahnutie cieľov 
stanovených politickými orgánmi Únie;

12. zdôrazňuje, že článkom 318 ZFEÚ sa pridáva nový nástroj do súboru nástrojov 
rozpočtového absolutória: hodnotenie financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov;

13. víta predovšetkým skutočnosť, že hodnotiaca správa uvedená v článku 318 ZFEÚ 
vzhľadom na svoje zameranie na finančnú výkonnosť dopĺňa prístup dodržiavania 
súladu vypracovaný Európskym dvorom audítorov vo výročnej správe a ponúka 
Európskemu parlamentu možnosť hodnotiť výsledky politiky;

14. so znepokojením konštatuje, že v prípade, že sa Parlament rozhodne Komisii 
absolutórium neudeliť, nie sú k dispozícii žiadne skutočné právne sankcie; domnieva sa 
však, že neudelenie absolutória vysiela silný politický signál, pretože to znamená, 
že Parlament nemá dostatočnú dôveru v zodpovednosť Komisie, a Komisia by preto 
mala na takéto rozhodnutie reagovať a v nadväznosti naň prijať opatrenia na zlepšenie 
situácie;

15. pripomína, že Prodiho a Kinnockovými reformami sa zaviedli zásady zostavovania 
rozpočtu podľa činností a riadenia podľa činností1, požiadavka, aby povoľujúci úradníci 
vymenovaní delegovaním každý rok podpisovali správy o činnosti, a dosiahla sa 
reforma činností vnútorného auditu aj podvojného účtovníctva;

16. zdôrazňuje, že tieto reformy sledovali politický cieľ vytvoriť jasnú hierarchiu od 
politických cieľov cez zdroje vyčlenené na činnosti zamerané na ich docielenie, až po 
ukazovatele výkonnosti na overovanie týchto výsledkov;

                                               
1 „Zostavovanie rozpočtu podľa činností“ je vo svojej podstate rozpočtová metóda založená na činnostiach, ktorá 
pri zostavovaní rozpočtu a v procesoch reakcie na rozpočtové odchýlky využíva faktory nákladov. V tomto 
kontexte sú dôležité činnosti, keďže v súvislosti s nimi vznikajú náklady. Ak môžeme kontrolovať príčiny 
(faktory) nákladov, náklady by malo byť možné lepšie riadiť a chápať.
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17. so znepokojením konštatuje, že realita je úplne iná:

a) napriek tomu, že Komisia stanovila rozpočet podľa línií činností, rozpočet do 
veľkej miery kopíruje organizačnú štruktúru správy a zachoval sa v ňom veľký 
počet rozpočtových riadkov;

b) ciele činností v skutočnosti stále nie sú súčasťou rozpravy o rozpočte, ale uvádzajú 
sa v samostatných výkazoch o činnosti pripojených k rozpočtu;

c) súčasná štruktúra rozpočtu nie je plne zosúladená s viacročným finančným rámcom 
(VFR); každý okruh VFR zahŕňa rozličné činnosti a mnohé samostatné činnosti 
patria do viacerých okruhov VFR;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovania o rozpočte v Parlamente a Rade sú 
zamerané na rezervy v rámci okruhov VFR a veľmi často sa nezaoberajú cieľmi 
zostavovania rozpočtu podľa činností (ABB), ukazovateľmi výkonnosti ani nameranými 
výsledkami;

19. víta skutočnosť, že Komisia v návrhoch na nový VFR obnovila svoj záväzok voči 
výkonnosti a zostavovaniu rozpočtu podľa výsledkov, a trvá na tom, že rozpočet EÚ by 
sa mal viac zameriavať na stabilitu, jednoduchosť, väčšiu efektívnosť výdavkov, nízke 
prevádzkové náklady, účinné rozdeľovanie zdrojov, plnenie kľúčových politických 
priorít, európsku pridanú hodnotu, výsledky, vplyv, väčšiu povinnosť zodpovedať sa 
a vyššiu transparentnosť;

20. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má vychádzať z dlhodobých politických cieľov a celkovej 
vízie pre EÚ; opakovane vyzýva Komisiu, aby predložila takúto dlhodobú víziu a ciele, 
a tak zabezpečila maximálnu efektívnosť výdavkov;

21. víta návrh Komisie o zoskupovaní nových programov VFR do tzv. politických klastrov, 
ktorým budú zodpovedať názvy hláv ročného rozpočtu; vyjadruje nádej, že sa tým 
lepšie objasní, ako prispejú k cieľom politiky;

22. víta skutočnosť, že Komisia má v úmysle od roku 2021 zosúladiť koncepciu oblastí 
politiky s klastrami programu a že toto zosúladenie umožní lepší súlad ročného rozpočtu 
s okruhmi VFR;

23. pripomína, že Parlament pri mnohých príležitostiach Komisiu požiadal, aby predložila 
rozpočet Únie v súlade s politickými cieľmi VFR prijatými v Parlamente; zastáva názor, 
že by to rozpočtovému orgánu umožnilo jednoduchšie kontrolovať a sledovať prípravu 
a plnenie rozpočtu;

24. kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva 
súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie 
vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v plánoch riadenia vo svojich výročných 
správach o činnosti (AAR) a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových 
programov prostredníctvom programových výkazov operačných výdavkov pripojených 
k návrhu rozpočtu;

25. pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov oznámený v programových 
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výkazoch operačných výdavkov zahŕňa 716 ukazovateľov rôzneho druhu, ktorými sa 
meria výkonnosť v súvislosti so 61 všeobecnými a s 228 špecifickými cieľmi;

26. víta návrh Komisie znížiť počet výdavkových programov o tretinu a zabezpečiť lepšiu 
súdržnosť pravidiel; zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia skutočného zjednodušenia pre 
príjemcov by sa mali odstrániť všetky zbytočné pravidlá, požiadavky a postupy, pričom 
sa však nesmie ohroziť zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

27. opakovane vyzýva Komisiu, aby:

a) zjednodušila podávanie správ o výkonnosti:

– ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov používaných v rôznych správach 
o výkonnosti a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie poslúžia na meranie 
výkonnosti rozpočtu Únie v záujme zjednodušenia, transparentnosti a lepšej 
kontroly,

– rozšírením kvalitatívneho prístupu a zahrnutím environmentálnych 
a sociálnych ukazovateľov, aby bolo možné merať vplyv politiky EÚ na 
environmentálne a sociálne politiky,

– prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné 
porovnať s informáciami o výkonnosti a aby bolo jasné prepojenie medzi 
výdavkami a výkonnosťou;

b) lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie 
o hlavných problémoch EÚ, ktoré ešte treba vyriešiť;

c) predložila vyhlásenie o kvalite vykazovaných údajov o výkonnosti;

28. pripomína, že v súlade s článkom 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách musí do 
31. júla nasledujúceho rozpočtového roka Komisia sprístupniť Parlamentu integrovaný 
súbor finančných správ a správ o zodpovednosti, najmä konečnú konsolidovanú 
účtovnú závierku, výročnú správu o riadení a výkonnosti a hodnotenie finančných 
prostriedkov Únie na základe výsledkov uvedených v článku 318 ZFEÚ;

29. poukazuje na to, že prijatím výročnej správy o riadení a výkonnosti doplnenej 
o konečnú konsolidovanú účtovnú závierku Komisia preberá politickú zodpovednosť za 
finančné riadenie svojich útvarov;

30. trvá na tom, že výročná správa o riadení a výkonnosti by nemala zahŕňať iba odhad 
úrovne chybovosti vo výdavkoch Únie, informácie o prevencii a nápravných 
opatreniach, ktoré sa týkajú rozpočtu, a informácie o uplatňovaní stratégie Komisie pre 
boj proti podvodom, ale aj výročné vyhlásenie o riadení a vnútornej kontrole, ktoré 
zahŕňa najmä:

a) opis vnútorných nástrojov riadenia Komisie;

b) posúdenie operačných a strategických rizík činností počas roka a vyhlásenie 
o strednodobej a dlhodobej fiškálnej udržateľnosti;
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c) posúdenie všetkých preventívnych a nápravných opatrení prijatých v záujme toho, 
aby sa financovanie nestalo obeťou korupcie alebo konfliktu záujmov;

31. opakovane vyzýva Komisiu, aby urýchlila prípravu účtovnej závierky Únie, aby sa 
zabezpečilo včasnejšie získanie spoľahlivých informácií od členských štátov 
o výdavkoch v rámci zdieľaného riadenia, a aby predložila stanovisko k výdavkom Únie 
skôr a spolu s účtovnou závierkou s cieľom prijať rozhodnutie o absolutóriu v roku 
n + 1 a zároveň zabezpečiť vysokú kvalitu údajov a riadne finančné riadenie;

32. opäť vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na to, aby boli dohody o financovaní na 
plnenie rozpočtu Únie – ktoré v súčasnosti zahŕňajú rôzne nástroje a ich kombinácie, 
ako napríklad programy, štrukturálne a investičné fondy, trustové fondy, strategické 
investičné fondy, záručné fondy, nástroje, finančné nástroje a nástroje makrofinančnej 
pomoci atď. – jasnejšie, jednoduchšie, jednotnejšie a lepšie prispôsobené na 
zabezpečovanie dostatočnej transparentnosti, zodpovednosti, výkonnosti a verejného 
povedomia o tom, ako sa politiky Únie financujú a aké sú ich prínosy;

33. pripomína, že 80 % financovania EÚ sa riadi spoločne s členskými štátmi, a preto musí 
Parlament vykonávať aj kontrolu vnútroštátnych orgánov; vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že vnútroštátne orgány často odmietajú dodržiavať odporúčania alebo 
vyšetrovania orgánu udeľujúceho absolutórium;

34. pripomína, že úzke politické väzby medzi Parlamentom a Komisiou sa nedávno upevnili 
takzvaným systémom hlavných kandidátov („Spitzenkandidaten“); víta tento pokus 
o riešenie demokratického deficitu EÚ, posilnenie jej legitimity a budovanie dôvery 
medzi občanmi EÚ; zároveň však pripomína inherentné riziko v súvislosti 
s financovaním politických strán a vyzýva Komisiu, aby riešila nedostatky súčasného 
modelu financovania politických strán, zabránila tak podvodom a zabezpečila úplnú 
transparentnosť financovania volebných kampaní.
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