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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie na revíziu nariadení o rozpočtových pravidlách je vítaný, keďže výrazne 
zvyšuje flexibilitu a znamená zjednodušenie, ale z hľadiska LIBE sa dá ešte zlepšiť:  

1. Revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách by malo vytvoriť vyhradené 
rozpočtové riadky, ktoré umožnia sledovanie záväzkov a platieb zodpovedajúcich 
rôznym hlavným cieľom alebo prioritám jedného fondu Únie. 

2. Aby sa zvýšila transparentnosť agentúr Únie, členovia správnych rád a riadiacich 
výborov decentralizovaných a výkonných agentúr by mali systematicky zverejňovať 
vyhlásenia o záujmoch na webstránke svojej agentúry. 

3. Revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách rozširuje používanie trustových 
fondov Únie na akcie v jej rámci. Trustové fondy Únie sú však kontroverzným 
nástrojom financovania. Mali by sa používať len za určitých okolností a na vonkajšie 
akcie Únie.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a 
Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80) Je dôležité mať možnosť posilniť 
odrádzajúci účinok dosiahnutý vylúčením a 
peňažnou sankciou. V tejto súvislosti by 
odrádzajúci účinok mala posilniť možnosť 
zverejniť informácie o vylúčení a/alebo 
peňažnej sankcii, a to pri plnom dodržaní 
požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa 
uvádzajú v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady
95/46/ES (7). Malo by sa tým prispieť k 
tomu, aby sa rovnaké správanie 
neopakovalo. Z dôvodov právnej istoty a v 
súlade so zásadou proporcionality by sa 
mali vymedziť situácie, v ktorých by sa 
informácie nemali zverejňovať. 
Zodpovedný povoľujúci úradník by mal vo 
svojom posúdení náležite zohľadniť všetky 
odporúčania výboru. V prípade fyzických 
osôb by sa osobné údaje mali zverejňovať 
len vo výnimočných prípadoch 
odôvodnených závažnosťou konania alebo 
jeho vplyvom na finančné záujmy Únie.

(80) Je dôležité mať možnosť posilniť 
odrádzajúci účinok dosiahnutý vylúčením a 
peňažnou sankciou. V tejto súvislosti by 
odrádzajúci účinok mala posilniť možnosť 
zverejniť informácie o vylúčení a/alebo 
peňažnej sankcii, a to pri plnom dodržaní 
požiadaviek na ochranu údajov, ktoré sa 
uvádzajú v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6) a v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/6791a. Malo by sa tým prispieť 
k tomu, aby sa rovnaké správanie 
neopakovalo. Z dôvodov právnej istoty a v 
súlade so zásadou proporcionality by sa 
mali vymedziť situácie, v ktorých by sa 
informácie nemali zverejňovať. 
Zodpovedný povoľujúci úradník by mal vo 
svojom posúdení náležite zohľadniť všetky 
odporúčania výboru. V prípade fyzických 
osôb by sa osobné údaje mali zverejňovať 
len vo výnimočných prípadoch 
odôvodnených závažnosťou konania alebo 
jeho vplyvom na finančné záujmy Únie.

________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(105) Je vhodné identifikovať a 
samostatne posudzovať jednotlivé prípady, 
ktoré sa obvykle nazývajú situáciami 
konfliktu záujmov. Pojem „konflikt 
záujmov“ by sa mal používať výlučne v 
prípadoch, keď je v takejto situácii subjekt 
alebo osoba so zodpovednosťou za plnenie 
rozpočtu, audit alebo kontrolu, alebo 
úradník či zamestnanec inštitúcie Únie. 
Pokus hospodárskeho subjektu nenáležite 
ovplyvniť postup alebo získať dôverné 
informácie by sa mal považovať za 
závažné odborné pochybenie. Hospodárske 
subjekty sa navyše môžu nachádzať v 
situácii, keď by nemali byť vybraté na 
plnenie zmluvy z dôvodu odborne 
protichodných záujmov. Napríklad 
spoločnosť by nemala hodnotiť projekt, na 
ktorom sa sama zúčastnila, alebo audítor 
by nemal vykonávať audit účtovných 
závierok, ktoré predtým overoval.

(105) Je vhodné identifikovať a 
samostatne posudzovať jednotlivé prípady, 
ktoré sa obvykle nazývajú situáciami 
konfliktu záujmov. Pojem „konflikt 
záujmov“ by sa mal používať v prípadoch, 
keď je v takejto situácii subjekt alebo 
osoba so zodpovednosťou za plnenie 
rozpočtu, audit alebo kontrolu, alebo 
úradník či zamestnanec inštitúcie Únie. 
Všetky osoby a subjekty, ktoré by prípadne 
mohli mať konflikt záujmov, by mali 
zverejniť vyhlásenie o záujmoch namiesto 
vyhlásenia o neexistencii konfliktu 
záujmov. Posúdenie konfliktu záujmov 
sebou samým je samo osebe konfliktom 
záujmov. Posudzovanie konfliktu záujmov 
by preto mala vykonávať nezávislá tretia 
strana. Pokus hospodárskeho subjektu 
nenáležite ovplyvniť postup alebo získať 
dôverné informácie by sa mal považovať 
za závažné odborné pochybenie.
Hospodárske subjekty sa navyše môžu 
nachádzať v situácii, keď by nemali byť 
vybraté na plnenie zmluvy z dôvodu 
odborne protichodných záujmov. 
Napríklad spoločnosť by nemala hodnotiť 
projekt, na ktorom sa sama zúčastnila, 
alebo audítor by nemal vykonávať audit 
účtovných závierok, ktoré predtým 
overoval. Pravidelne by sa mali 
zverejňovať záznamy o všetkých 
prípadoch konfliktov záujmov a otáčavých 
dverí zistených inštitúciami Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(108) Verejné obstarávanie Únie by malo (108) Verejné obstarávanie Únie by malo 
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zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
Únie využívali účinne, transparentne a 
náležite. V tejto súvislosti by elektronické
verejné obstarávanie malo prispievať k 
lepšiemu využívaniu finančných 
prostriedkov Únie a rozširovať prístup 
všetkých hospodárskych subjektov k 
zákazkám.

zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
Únie využívali účinne, transparentne a 
náležite. V tejto súvislosti by elektronické 
verejné obstarávanie malo prispievať k 
lepšiemu využívaniu finančných 
prostriedkov Únie a rozširovať prístup 
všetkých hospodárskych subjektov k 
zákazkám. Všetky inštitúcie Únie, ktoré 
vykonávajú verejné obstarávanie, by na 
svojich webových sídlach mali zverejniť 
jasné pravidlá týkajúce sa nadobúdania, 
výdavkov a monitorovania, ako aj všetky 
zadané zákazky vrátane ich hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 113

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(113) Verejný obstarávateľ by mal mať 
možnosť zrušiť postup verejného 
obstarávania pred tým, ako sa zmluva 
podpíše, bez toho, aby záujemcovia alebo 
uchádzači mali nárok žiadať náhradu. Tým 
by nemali byť dotknuté situácie, keď 
verejný obstarávateľ konal tak, že sa v 
súlade so všeobecnými zásadami práva 
Únie môže brať na zodpovednosť za 
vzniknuté škody.

(113) Verejný obstarávateľ by mal mať 
možnosť zrušiť postup verejného 
obstarávania pred tým, ako sa zmluva 
podpíše, a to aj z dôvodu podozrenia z 
konfliktu záujmov, javu otáčavých dverí 
alebo závažného odborného pochybenia, 
bez toho, aby záujemcovia alebo uchádzači 
mali nárok žiadať náhradu. Tým by nemali
byť dotknuté situácie, keď verejný 
obstarávateľ konal tak, že sa v súlade so 
všeobecnými zásadami práva Únie môže 
brať na zodpovednosť za vzniknuté škody.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 131

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(131) Aby sa uľahčilo zapojenie malých 
organizácií do vykonávania politík EÚ v 
prostredí s obmedzenou dostupnosťou 
zdrojov, hodnotu práce vykonávanej 
dobrovoľníkmi treba uznať ako oprávnené 
náklady. Takéto organizácie môžu na 
základe toho vo väčšej miere využívať 

(131) Aby sa uľahčilo zapojenie malých 
organizácií do vykonávania politík EÚ v 
prostredí s obmedzenou dostupnosťou 
zdrojov, hodnotu práce vykonávanej 
dobrovoľníkmi treba uznať ako oprávnené 
náklady. Takéto organizácie môžu na 
základe toho vo väčšej miere využívať 
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prácu dobrovoľníkov v záujme získania 
spolufinancovania na akciu. Bez toho, aby 
bola dotknutá maximálna miera 
spolufinancovania stanovená v základnom 
akte, sa v takýchto prípadoch grant Únie 
musí obmedziť na odhadované oprávnené 
náklady iné ako tie, ktoré sa vzťahujú na 
prácu dobrovoľníkov. Keďže práca 
dobrovoľníkov je prácou vykonávanou 
tretími stranami bez toho, aby im príjemca 
grantu vyplatil odmenu, týmto 
obmedzením sa vylučuje náhrada 
nákladov, ktoré príjemcovi grantu 
nevznikli.

prácu dobrovoľníkov v záujme získania 
spolufinancovania na akciu. Finančné 
prostriedky by sa mali poskytovať len na 
skutočnú dobrovoľnícku činnosť, t. j. v 
prípade ktorej zjavne nejde o prípady 
vykorisťovania alebo zraniteľnosti . Aby 
sa zamedzilo riziku, že podniky si v 
záujme zníženia nákladov za prácu budú 
najímať neprimeraný počet 
dobrovoľníkov, možnosť vykazovať 
náklady za prácu v prípade práce, ktorú 
vykonávajú dobrovoľníci by mali mať len 
neziskoví príjemcovia. Bez toho, aby bola 
dotknutá maximálna miera 
spolufinancovania stanovená v základnom 
akte, sa v takýchto prípadoch grant Únie 
musí obmedziť na odhadované oprávnené 
náklady iné ako tie, ktoré sa vzťahujú na 
prácu dobrovoľníkov. Keďže práca 
dobrovoľníkov je prácou vykonávanou 
tretími stranami bez toho, aby im príjemca 
grantu vyplatil odmenu, týmto 
obmedzením sa vylučuje náhrada 
nákladov, ktoré príjemcovi grantu 
nevznikli.

Odôvodnenie

Vykazovanie nákladov za prácu dobrovoľníkov je veľmi užitočné napríklad pre malé MVO v 
oblasti migrácie či azylu. V tomto pozmeňovacom návrhu sa jednoznačne uvádza, že sa 
vykazuje len „skutočná dobrovoľnícka činnosť“, t. j. činnosť, v prípade ktorej nie sú zjavné 
žiadne problémy týkajúce sa vykorisťovania alebo zraniteľnosti. Tento odsek sa zároveň 
uplatňuje výhradne v prípade neziskového sektora, aby sa zabránilo zneužívaniu finančných 
prostriedkov EÚ tým, že by si podniky najímali neplatených pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 164

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(164) Komisia by mala mať právomoc 
vytvárať a spravovať trustové fondy Únie 
pre akcie v núdzovej situácii, akcie po 
prekonaní núdzovej situácie alebo pre 
tematické akcie nielen v oblasti vonkajších 
činností, ale aj činností v rámci EÚ. 
Nedávne udalosti v Európskej únii 

(164) Komisia by mala mať právomoc 
vytvárať a spravovať trustové fondy Únie 
pre akcie v núdzovej situácii, akcie po 
prekonaní núdzovej situácie alebo pre 
tematické akcie len v oblasti vonkajších 
činností. Treba presne spresniť zásady 
vzťahujúce sa na príspevky do trustových 



PE597.563v02-00 8/17 AD\1123256SK.docx

SK

poukazujú na potrebu zvýšenej flexibility 
financovania v rámci EÚ. Keďže hranice 
medzi vonkajšími a vnútornými politikami 
sa čoraz viac stierajú, vytvoril by sa tak 
nástroj reakcie na cezhraničné výzvy. 
Treba presne spresniť zásady vzťahujúce 
sa na príspevky do trustových fondov Únie 
a objasniť zodpovednosť účastníkov 
finančných operácií a správnej rady 
trustového fondu. Okrem toho treba 
vymedziť pravidlá zabezpečujúce, aby boli 
darcovia spravodlivo zastúpení v správnej 
rade trustového fondu a aby bolo použitie 
finančných prostriedkov z tohto fondu 
podmienené súhlasom Komisie.

fondov Únie a objasniť zodpovednosť 
účastníkov finančných operácií a správnej 
rady trustového fondu. Okrem toho treba 
vymedziť pravidlá zabezpečujúce, aby boli 
darcovia spravodlivo zastúpení v správnej 
rade trustového fondu a aby bolo použitie 
finančných prostriedkov z tohto fondu 
podmienené súhlasom Komisie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osobné údaje získané podľa tohto 
nariadenia sa spracúvajú v súlade so 
smernicou 95/46/ES28  a nariadením (ES) 
č. 45/2001.Záujemca alebo uchádzač v 
prípade postupu verejného obstarávania, 
žiadateľ v prípade postupu udeľovania 
grantov, expert v prípade postupu výberu 
expertov, žiadateľ v prípade súťaže o ceny 
alebo osoba alebo subjekt zúčastňujúce sa 
na postupe implementácie finančných 
prostriedkov Únie podľa článku 61 ods. 1 
písm. c), ako aj príjemca grantu, dodávateľ, 
platený externý expert, každá osoba alebo 
každý subjekt, ktoré prijímajú cenu alebo 
implementujú finančné prostriedky Únie 
podľa článku 61 ods. 1 písm. c), sú 
informovaní o tejto skutočnosti.

Osobné údaje získané podľa tohto 
nariadenia sa spracúvajú v súlade s 
nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadením 
(ES) č. 45/2001. Záujemca alebo uchádzač 
v prípade postupu verejného obstarávania, 
žiadateľ v prípade postupu udeľovania 
grantov, expert v prípade postupu výberu 
expertov, žiadateľ v prípade súťaže o ceny 
alebo osoba alebo subjekt zúčastňujúce sa 
na postupe implementácie finančných 
prostriedkov Únie podľa článku 61 ods. 1 
písm. c), ako aj príjemca grantu, dodávateľ, 
platený externý expert, každá osoba alebo 
každý subjekt, ktoré prijímajú cenu alebo 
implementujú finančné prostriedky Únie 
podľa článku 61 ods. 1 písm. c), sú 
informovaní o tejto skutočnosti.

_________________

28 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ukazovatele výsledkov a 
merateľné ciele založené na vykonaných 
činnostiach sa vymedzia na politickej 
úrovni a na úrovni projektu. Stanovia sa 
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. 
Takéto ukazovatele musia byť dlhodobo 
stabilné a porovnateľné, aby bolo možné 
posúdiť vplyv finančných prostriedkov 
EÚ a dosahovanie ich cieľov. 
Systematicky sa zhromažďujú vyčíslené 
údaje.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Retrospektívne hodnotenia 
posudzujú výkonnosť programu alebo 
činnosti vrátane takých aspektov, ako sú 
účinnosť, účelnosť, súlad, relevantnosť a 
pridaná hodnota EÚ. Vykonávajú sa 
pravidelne a v dostatočnom predstihu tak, 
aby ich zistenia mohli byť zohľadnené pri 
hodnoteniach ex ante, ktoré slúžia na 
podporu prípravy súvisiacich programov a 
činností.

3. Priebežné a retrospektívne
hodnotenia posudzujú výkonnosť 
programu alebo činnosti vrátane takých 
aspektov, ako sú účinnosť, efektívnosť, 
súlad, relevantnosť a pridaná hodnota EÚ.
Vykonávajú sa pravidelne a v dostatočnom 
predstihu tak, aby ich zistenia mohli byť 
zohľadnené pri hodnoteniach ex ante, ktoré 
slúžia na podporu prípravy súvisiacich 
programov a činností.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V záujme optimálnej 
transparentnosti a zreteľnosti by 
vyhradené rozpočtové riadky v návrhu 
rozpočtu mali zodpovedať jednotlivým 
kľúčovým cieľom alebo prioritám 
financovania Únie, alebo obom. Daný 
rozpočtový riadok v rozpočte Únie by 
nikdy nemal zodpovedať financovaniu 
viac ako jedného hlavného cieľa alebo 
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priority v rovnakom trustovom fonde 
Únie.

Odôvodnenie

Aby výbory Európskeho parlamentu skutočne vykonávali rozpočtovú kontrolu a dohľad vo 
svojich príslušných oblastiach politiky, musia byť schopné sledovať využívanie fondov v 
rozpočte Únie zodpovedajúcich hlavným cieľom a prioritám politík v rámci daného fondu 
Únie alebo trustového fondu Únie čiastočne financovaného z jej rozpočtu. 

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v otázke plnenia 
rozpočtu Únie konzultovať občanov, 
členské štáty alebo akýkoľvek iný subjekt 
plniaci rozpočet Únie.

3. Komisia môže v otázke plnenia 
rozpočtu Únie konzultovať občanov, 
členské štáty alebo akýkoľvek iný subjekt 
plniaci rozpočet Únie. Stanovia sa účinné 
zásady partnerstva pre organizácie 
občianskej spoločnosti, čím sa zabezpečí 
zapojenie týchto organizácií do prípravy, 
plánovania, monitorovania, vykonávania 
a hodnotenia financovania na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 68 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonné agentúry Výkonné a decentralizované agentúry

Odôvodnenie

Názov by mal vzhľadom na obsah pozmeňujúceho návrhu 3 zahŕňať decentralizované aj 
výkonné agentúry.



AD\1123256SK.docx 11/17 PE597.563v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Všetci členovia riadiacich výborov 
a správnych rád výkonných a 
decentralizovaných agentúr Únie 
každoročne zverejňujú vyhlásenie o 
záujmoch na webovom sídle svojej 
agentúry. Aby sa zaručila
zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o tieto 
vyhlásenia, Komisia poskytne vzor 
takéhoto vyhlásenia o záujmoch, ktorý sa 
môže prispôsobiť špecifikám každej 
agentúry.

Odôvodnenie

Vyhlásenie o konflikte záujmov by malo byť v revidovanom nariadení o rozpočtových 
pravidlách povinné pre všetkých členov správnych rád a riadiacich výborov 
decentralizovaných a výkonných agentúr. Vyhlásenia o záujmoch by mali byť 
štandardizované, ale s možnosťou prispôsobiť ich špecifikám každej agentúry.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. S cieľom vytvoriť účinný systém 
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia 
sa stanovia jasné pravidlá na skutočnú 
ochranu oznamovateľov. Príslušné 
orgány zverejňujú pravidelné správy o 
vybavených a uzavretých prípadoch 
oznamovateľov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 165 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Verejný obstarávateľ môže až do 
podpísania zmluvy zrušiť postup verejného 
obstarávania bez toho, aby záujemcovia 
alebo uchádzači mali nárok žiadať 
akúkoľvek náhradu.

Verejný obstarávateľ môže až do 
podpísania zmluvy zrušiť postup verejného 
obstarávania, a to aj z dôvodu podozrenia z 
konfliktu záujmov, javu otáčavých dverí 
alebo závažného odborného pochybenia,
bez toho, aby záujemcovia alebo uchádzači 
mali nárok žiadať akúkoľvek náhradu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 174 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Priame granty nebránia menším 
štruktúram, najmä MVO, v prístupe k 
financovaniu Únie. Komisia a členské 
štáty zachovávajú rovnováhu medzi 
veľkými a malými projektmi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 183 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky granty udelené v priebehu 
rozpočtového roka sa každoročne 
zverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 1 až 
4.

2. Všetky granty udelené v priebehu 
rozpočtového roka sa každoročne 
zverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 1 až 
4. Okrem toho všetky inštitúcie Únie, 
ktoré vykonávajú verejné obstarávanie, na 
svojich webových sídlach zverejňujú jasné 
pravidlá týkajúce sa nadobúdania, 
výdavkov a monitorovania, ako aj všetky 
zadané zákazky vrátane ich hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 227 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Trustové fondy Trustové fondy pre vonkajšie akcie
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Odôvodnenie

Revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách rozširuje používanie trustových fondov 
Únie na akcie v jej rámci. Trustové fondy Únie sú však kontroverzným nástrojom 
financovania. Európsky dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 1/2017 uvádza, že rozšírenie 
použitia trustových fondov na vnútorné politiky EÚ je „predčasné“ a „vyvoláva otázky, 
pokiaľ ide o správu, náklady a vyvodzovanie zodpovednosti“. Tento PN navrhuje ponechať 
trustové fondy v oblasti vonkajších politík len dovtedy, kým nebude náležite posúdená ich 
efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 227 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre akcie v núdzovej situácii, akcie po 
prekonaní núdzovej situácie alebo pre 
tematické akcie môže Komisia po 
informovaní Európskeho parlamentu 
a Rady zriaďovať na základe dohody 
uzatvorenej s ostatnými darcami trustové 
fondy. Ciele každého trustového fondu sa 
stanovia v zriaďovacom akte trustového 
fondu. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa 
trustový fond zriaďuje, obsahuje opis 
cieľov fondu, odôvodnenie jeho zriadenia v 
súlade s odsekom 3, údaj o dĺžke jeho 
trvania a predbežné dohody s inými 
darcami.  

1. Pre akcie v núdzovej situácii, akcie 
po prekonaní núdzovej situácie alebo pre 
tematické vonkajšie akcie môže Komisia 
po informovaní Európskeho parlamentu a
Rady zriaďovať na základe dohody 
uzatvorenej s ostatnými darcami trustové 
fondy. Ciele každého trustového fondu sa 
stanovia v zriaďovacom akte trustového 
fondu. Rozhodnutie Komisie, ktorým sa 
trustový fond zriaďuje, obsahuje opis 
cieľov fondu, odôvodnenie jeho zriadenia v 
súlade s odsekom 3, údaj o dĺžke jeho 
trvania a predbežné dohody s inými 
darcami.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 227 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia predloží návrhy svojich 
rozhodnutí o zriadení, predĺžení a 
likvidácii trustového fondu Únie
príslušnému výboru, ak je stanovený v 
základnom akte, na základe ktorého sa 
poskytuje príspevok Únie do trustového
fondu Únie.

2. Komisia pred zriadením trustového 
fondu Únie vykoná konzultácie s 
Európskym parlamentom a neskôr 
predloží návrhy svojich rozhodnutí o 
zriadení, predĺžení a likvidácii takéhoto
fondu príslušnému výboru, ak sa tak 
stanovuje v základnom akte, na základe 
ktorého sa poskytuje príspevok Únie do 
tohto fondu.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 227 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) používanie trustových fondov Únie 
by malo byť obmedzené a takéto trustové 
fondy nesmú byť štandardným finančným 
nástrojom na úrovni Únie. Trustový fond 
Únie sa zriaďuje len vtedy, ak je to 
nevyhnutné pre vykonanie určených akcií. 

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 250 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dvor audítorov zašle do 15. júna 
Komisii a dotknutým inštitúciám všetky 
pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru 
mali byť uvedené vo výročnej správe. 
Tieto pripomienky zostávajú dôverné a sú 
predmetom námietkového konania. Každá 
inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru 
audítorov do 15. októbra. Odpovede iných 
inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú 
Komisii.

1. Dvor audítorov zašle do 30. júna 
Komisii a príslušným inštitúciám všetky 
pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru 
mali byť uvedené vo výročnej správe, aby 
mala príslušná inštitúcia možnosť sa k 
nim vyjadriť. Tieto pripomienky musia 
zostať dôverné. Každá inštitúcia zašle 
svoju odpoveď Dvoru audítorov do 15. 
októbra. Odpovede iných inštitúcií ako 
Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.

Odôvodnenie

Ako uviedol Európsky dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 1/2017, termín 15. jún je príliš 
krátky na to, aby sa zaručila nezávislosť ich činnosti. Termín „námietkové konanie“ je navyše 
nejasný – je lepšie jednoznačne uviesť, že príslušná inštitúcia sa môže vyjadriť k 
pripomienkam Európskeho dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 251 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dvor audítorov zašle dotknutej inštitúcii 
alebo subjektu všetky pripomienky, ktoré 
by sa podľa jeho názoru mali uviesť v 

Dvor audítorov zašle príslušnej inštitúcií 
alebo orgánu všetky pripomienky, ktoré by 
podľa jeho názoru mali byť uvedené v 
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osobitnej správe. Tieto pripomienky 
zostávajú dôverné a sú predmetom 
námietkového konania.

osobitnej správe, aby mala príslušná 
inštitúcia možnosť vyjadriť sa k nim.
Tieto pripomienky musia zostať dôverné.

Odôvodnenie

Na základe poznámok Európskeho dvora audítorov uvedených v jeho stanovisku č. 1/2017. 
Termín „námietkové konanie“ je nejasný – je lepšie jednoznačne uviesť, že príslušná 
inštitúcia sa môže vyjadriť k pripomienkam Európskeho dvora audítorov.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 251 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dvor audítorov prijme všetky potrebné 
kroky, aby zaistil, že odpovede inštitúcií 
na jeho pripomienky sa uverejnia vedľa 
príslušnej pripomienky alebo za 
príslušnou pripomienkou, ku ktorej sa 
vzťahujú, a uverejní harmonogram na 
vypracovanie osobitnej správy.

Dvor audítorov prijme všetky potrebné 
kroky, aby zaistil, že odpovede všetkých 
príslušných inštitúcií alebo subjektov na 
jeho pripomienky sa uverejnia spolu s 
osobitnou správou.

Odôvodnenie

Na základe poznámok Európskeho dvora audítorov uvedených v jeho stanovisku č. 1/2017. 
Podľa tohto návrhu by Európsky dvor audítorov bol povinný predkladať svoje správy určitým 
spôsobom, čím by bola ohrozená jeho nezávislosť. Európsky dvor audítorov by mal mať 
právomoc rozhodnúť sa, ako bude predkladať svoje správy v súlade s medzinárodnými 
audítorskými normami.
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