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NÁVRHY

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

1. je si vedomý, že rozpočtová podpora je nástroj rozvoja, ktorý je predmetom polemík, 
prinášajúci príležitosti aj výzvy; uznáva, že táto podpora rešpektuje rozvojové zásady 
prostredníctvom zvyšovania vlastnej zodpovednosti a posilňovania dialógu medzi 
partnermi a darcami a poskytuje výhodu nízkych transakčných nákladov, pričom však 
znamená aj riziko sprenevery a neželaného použitia prostriedkov v prípadoch, keď správa 
verejných financií prijímajúcich krajín nie je dostatočne transparentná, zodpovedná 
a účinná; zdôrazňuje, že rozpočtová podpora nie je správnou reakciou na každú situáciu 
a nemala by sa vnímať ako jediná možnosť;

2. vyzýva Komisiu, aby pred poskytnutím rozpočtovej podpory zabezpečila, že ciele 
intervencie budú súčasťou vnútroštátnych programov jednotlivých prijímajúcich krajín a že 
sa budú dodržiavať zásady koordinácie, komplementarity a súdržnosti vo vzťahu k iným 
darcom, ako aj doplnkový charakter podpory vo vzťahu k prostriedkom vyčleneným 
prijímajúcou krajinou;

3. v záujme zaručenia primeranosti rozpočtovej podpory EÚ vyzýva Komisiu, aby 
zefektívnila svoje postupy plánovania a navrhovania tým, že zlepší prípravu 
a dokumentáciu rozhodnutí o začatí činností v rámci rozpočtovej podpory, a vzhľadom na 
rozpočtové obmedzenia v delegáciách, ktoré často obmedzujú ich schopnosť vykonávať 
určité činnosti, vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatok kvalifikovaného personálu na 
realizáciu, pretože rozpočtová podpora si vyžaduje rozličné analytické zručnosti v oblasti 
financovania projektov a programov;

4. vyzýva Komisiu, aby ciele vytýčila spôsobom, ktorý umožní zmerať účinnosť programov 
a zaistí, že Komisia bude braná na zodpovednosť; naliehavo vyzýva Komisiu, aby náležite 
zohľadnila prioritné potreby príslušnej prijímajúcej krajiny v oblasti budovania kapacít;

5. opakuje svoje predošlé výzvy Komisii, aby sa namiesto kontroly vstupov zamerala 
na kontrolu výsledkov vo vzťahu k ukazovateľom, a to tým, že zlepší systém podávania 
správ tak, aby sa sústreďoval na účinnosť programov;

6. vyzýva Komisiu, aby s cieľom znížiť riziká v riadení verejných financií, ktoré sú spojené 
s programami rozpočtovej podpory, zaviedla efektívny systém riadenia rizík;

7. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe 
o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom 
(ERF) za rozpočtový rok 2009 zistil pri audite platieb v súvislosti s rozpočtovou podporou 
vysoký výskyt nevyčísliteľných chýb v dôsledku toho, že sa nepreukázalo dodržanie 
platobných podmienok v dostatočne formalizovanej a štruktúrovanej podobe; zároveň 
berie na vedomie a víta zásadné zlepšenie v oblasti preukazovania oprávnenosti, ktoré 
Dvor audítorov zaznamenal v rámci desiateho ERF a ktoré vyplýva z jasnejších rámcov 
hodnotenia bežne používaných v súčasnosti;
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8. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v konkrétnych podmienkach pre rôzne variabilné 
tranže založené na výkonnosti jasne stanovovali ukazovatele, ciele, metódy výpočtu 
a zdroje overovania a aby sa v správach delegácií v štruktúrovanej a formalizovanej 
podobe preukazoval pokrok v hospodárení s verejnými financiami, a to jasným stanovením 
kritérií, podľa ktorých sa má pokrok posudzovať, ako aj dosiahnutý pokrok a dôvody, 
prečo sa reformný program nemohol realizovať podľa plánu;

9. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky opatrenia nevyhnutné na boj proti korupcii 
v príslušných prijímajúcich krajinách vrátane pozastavenia vyplácania prostriedkov, ak je 
to nevyhnutné; v tejto súvislosti žiada Komisiu o zachovanie úzkeho a pravidelného 
dialógu s partnerskými vládami o otázkach korupcie a venovanie dostatočnej pozornosti 
potrebám konkrétnych prijímajúcich krajín v oblasti budovania kapacít, pokiaľ ide 
o zodpovednosť a protikorupčné mechanizmy; poznamenáva, že z 27 krajín AKT, ktoré 
nie sú v nestabilnej situácii a pre ktoré sa v strategických národných dokumentoch 
v súvislosti s desiatym ERF naplánovala všeobecná rozpočtová podpora (VRP), bolo 
v roku 2009 na základe indexu vnímania korupcie 12 krajín ohodnotených ako krajiny 
s prebujnenou korupciou, pričom zo šiestich latinsko-amerických a ázijských krajín 
s programami VRP získalo toto isté hodnotenie päť krajín;

10. opakuje svoj názor, že zapojenie národných parlamentov, občianskej spoločnosti 
a miestnych orgánov v partnerských krajinách je nevyhnutné v záujme prevzatia skutočnej 
vlastnej zodpovednosti, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby vynaložila všetko úsilie 
nevyhnutné na zlepšenie dialógu s týmito subjektmi v každej z rozličných fáz procesu 
plánovania;

11. v tejto súvislosti trvá na účinnom plnení požiadavky stanovenej v článku 25 písm. b) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým 
sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce1, podľa ktorého „Komisia 
dôsledne uplatňuje prístup založený na výsledkoch a ukazovateľoch výkonnosti, jasne 
vymedzí svoje podmienky a monitoruje ich dodržiavanie a podporuje úsilie partnerských 
krajín o rozvinutie kapacít parlamentnej kontroly a auditu a o zlepšenie transparentnosti 
a prístupu verejnosti k informáciám“, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby tieto ustanovenia 
rozšírila o rozpočtovú podporu poskytovanú prijímajúcim krajinám v rámci Európskeho 
rozvojového fondu (krajiny AKT), na ktoré sa zatiaľ uplatňujú len technickejšie kritériá 
článku 61 ods. 2 Dohody z Cotonou.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 37, 27.12.2006, s. 41.
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