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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1.  bere na vědomí závěr Účetního dvora, že konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie 

zobrazuje věrně ve všech významných ohledech její finanční situaci k 31. prosinci 2013, 

ale zkoumané systémy dohledu a kontroly byly z hlediska zajišťování legality a správnosti 

plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, jen částečně účinné; bere na vědomí závěr 

Účetního dvora, že všechny skupiny politik, k nimž se vztahují operační výdaje, jsou ve 

významném rozsahu zatíženy chybami a odhadovaná míra chyb u plateb zaúčtovaných do 

výdajů se v roce 2013 snížila ze 4,8 % na 4,7 %; 

2. bere na vědomí závěr Účetního dvora, že platby u skupiny politik „výzkum a jiné vnitřní 

politiky“ jsou zatíženy významnou mírou chyb; přeje si, aby výroční zpráva Účetního 

dvora podávala podrobné informace o výdajích souvisejících s prostorem svobody, 

bezpečnosti a práva; 

3. je potěšen tím, že míra zbytkových chyb vypočtená útvary Komise na konci roku 2013 

byla v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí pod 2 %; zdůrazňuje nicméně, že by stále 

měly existovat snahy o další snížení této míry chyb v rámci rozpočtu; 

4. vítá doporučení Účetního dvora č. 2 v tom smyslu, že by Komise měla orientovat své 

kontrolní činnosti více na analýzu rizik a své kontroly zaměřit na vysoce rizikové příjemce 

(např. na subjekty s menšími zkušenostmi s evropským financováním) a snížit kontrolní 

zátěž u méně rizikových příjemců; 

5. bere na vědomí závěry zvláštní zprávy Účetního dvora č. 3/2014 s názvem „Poznatky z 

vývoje druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) Evropskou komisí“, 

v níž zkoumal Účetní dvůr důvody toho, že Komise uvedla SIS II do provozu s více než 

šestiletým zpožděním oproti původnímu termínu dokončení a náklady na něj byly 

podstatně vyšší, než zněly počáteční odhady; zdůrazňuje, že doporučení by měla být 

dodržena, aby se zajistilo obezřetné a realistické sestavování rozpočtu s ohledem na 

rozsáhlé projekty; 

6. je potěšen tím, že Fond pro vnější hranice přispěl k prosazování finanční solidarity; 

vyjadřuje nicméně politování nad tím, že jeho evropská přidaná hodnota byla jen omezená 

a celkový výsledek nelze změřit z důvodu nedostatků při monitorování ze strany 

příslušných orgánů a závažných mezer v hodnocení ex post prováděném Komisí a 

členskými státy. 
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