
PR\792166SK.doc PE429.615v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre kontrolu rozpočtu

2009/2068(DEC)

2.2.2010

NÁVRH SPRÁVY
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 
rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry
(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bogusław Liberadzki



PE429.615v01-00 2/54 PR\792166SK.doc

SK

PR_DEC_Com

OBSAH

Strana

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU......................................3

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel 
III – Komisia ..........................................................................................................................3

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU......................................6

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a 
kultúru za rozpočtový rok 2008 ..............................................................................................6

3. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU......................................8

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za 
rozpočtový rok 2008...............................................................................................................8

4. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................................11

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za 
rozpočtový rok 2008.............................................................................................................11

5. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................................14

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť za 
rozpočtový rok 2008.............................................................................................................14

6. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................................16

o účtovnej závierke týkajúcej sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 
2008, oddiel III – Komisia ....................................................................................................16

7. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU..........................................19

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie 
všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia 
a výkonné agentúry...............................................................................................................19

ZÁVERY K OSOBITNÝM SPRÁVAM DVORA AUDÍTOROV........................................41



PR\792166SK.doc 3/54 PE429.615v01-00

SK

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na výročnú správu 
Dvora audítorov za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, 
ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh 
rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu 
vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

– so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej 
kontroly (KOM(2006)0009), Správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie 
integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

– so zreteľom na Správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného 
rámca vnútornej kontroly(KOM(2009)0043),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
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– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, 
národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov 
týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ1,

 so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci 
spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu 
o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

 so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0402) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1074),

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0401) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1073),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 
spolu s odpoveďami inštitúcií2 a na osobitné správy Dvora audítorov,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ..... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

– so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, 
najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev4, a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
4 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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A. keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia,

1. ....... Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za 
rozpočtový rok 2008;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a Dvoru audítorov, a aby 
zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej 
agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2008 spolu 
s odpoveďami agentúry3,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 65.
4 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
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– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev1, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva2, a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených 
určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové 
finančné nariadenie pre výkonné agentúry3, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje 
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti 
Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní 
nariadenia Rady (ES) č. 58/20034,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia,

1. ....... riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 
absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za 
plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III –
Komisia, a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii, 
Súdnemu dvoru a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35.



PE429.615v01-00 8/54 PR\792166SK.doc

SK

3. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť 
a inovácie za rozpočtový rok 2008

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonného orgánu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonného 
orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 
orgánu3,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 77.
4 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
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– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev1, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva2, a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených 
určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové 
finančné nariadenie pre výkonné agentúry3, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 o zriadení 
výkonného orgánu ako „výkonnej správy pre inteligentnú energiu“ na riadenie činnosti 
Spoločenstva v oblasti energií na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/20034,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/372/ES z 31. mája 2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 2004/20/ES z 23. decembra 2003 s cieľom transformovať Výkonnú 
správu pre inteligentnú energiu na Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie5,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia,

1. ....... riaditeľovi Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie absolutórium za
plnenie rozpočtu výkonného orgánu za rozpočtový rok 2008;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za 
plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III –
Komisia, a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonného orgánu pre konkurencieschopnosť a inovácie, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru 

                                               
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 85.
5 Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 52.
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a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie 
(v sérii L).
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4. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za 
rozpočtový rok 2008

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre zdravie 
a spotrebiteľov za rozpočtový rok 2008,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej 
agentúry pre zdravie a spotrebiteľov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 
agentúry3,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 83.
4 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
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o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev1, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva2, a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených 
určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové 
finančné nariadenie pre výkonné agentúry3, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/858/ES z 15. decembra 2004 zakladajúce 
výkonnú agentúru s názvom „Výkonná agentúra pre program verejného zdravia“, ktorá je 
poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 58/20034,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2008/544/ES z 20. júna 2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 2004/858/ES s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre 
program verejného zdravia na Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov5,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia,

1. ....... riaditeľovi Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov absolutórium za plnenie 
rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za 
plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III –
Komisia, a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 

                                               
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 73.
5 Ú. v. EÚ L 173, 3.7.2008, s. 27.
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Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a Dvoru 
audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii 
L).
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5. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť 
za rozpočtový rok 2008

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre transeurópsku 
dopravnú sieť za rozpočtový rok 2008,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej 
agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 
agentúry3,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 71.
4 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
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– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev1, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva2, a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených 
určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové 
finančné nariadenie pre výkonné agentúry3, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/60/ES z 26. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje 
Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť podľa nariadenia Rady (ES) 
č. 58/20034,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť v súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia,

1. ....... riaditeľovi Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť absolutórium za 
plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za 
plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III –
Komisia, a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru 
a Dvoru audítorov, a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie 
(v sérii L).

                                               
1 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
4 Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 88.
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6. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke týkajúcej sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 
rok 2008, oddiel III – Komisia

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na výročnú správu 
Dvora audítorov za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, 
ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh 
rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu 
vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

– so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej 
kontroly (KOM(2006)0009), Správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie 
integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

– so zreteľom na Správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného 
rámca vnútornej kontroly(KOM(2009)0043),

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
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národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov 
týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ1,

 so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci 
spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu 
o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

 so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0402) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1074),

 so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0401) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1073),

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 
2008 spolu s odpoveďami inštitúcií2 a na osobitné správy Dvora audítorov,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

– so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, 
najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev4, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
4 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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programov Spoločenstva1, a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže podľa článku 318 Zmluvy o fungovaní EÚ je Komisia zodpovedná za zostavenie 
účtovnej závierky,

1. ....... účtovnú závierku týkajúcu sa všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 
rok 2008;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, 
Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, a aby zabezpečil jeho uverejnenie 
v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

                                               
1 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
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7. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie 
všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia 
a výkonné agentúry

(SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20081,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový 
rok 2008 – zväzok I (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009)2,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie Európskemu parlamentu o následných 
opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 2007 (KOM(2009)0526) a na 
pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1427),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia 
za rok 2008 (KOM(2009)0256),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 
pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2009)0419) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2009)1102),

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na výročnú správu 
Dvora audítorov za rok 2007 (KOM(2009)0096),

– so zreteľom na zelenú knihu s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti, 
ktorú Komisia prijala 3. mája 2006 (KOM(2006)0194),

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu (a návrh 
rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu 
vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

 so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej 
kontroly (KOM(2006)0009), Správu o Akčnom pláne Komisie na vytvorenie 
integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2008)0110) a pracovný dokument útvarov 
Komisie pripojený k tejto správe (SEK(2008)0259),

 so zreteľom na Správu o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
2 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
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rámca vnútornej kontroly(KOM(2009)0043),

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 6/2007 k ročným súhrnom členských štátov, 
národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov 
týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ1,

 so zreteľom na Akčný plán Komisie na posilnenie úlohy dohľadu Komisie v rámci 
spoločného riadenia štrukturálnych opatrení (KOM(2008)0097) a predbežnú správu 
o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán (SEK(2009)1463),

 so zreteľom na správu Komisie o pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0402) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1074),

 so zreteľom na správu Komisie o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce 
a overovania (KOM(2009)0401) a na doplňujúci dokument pripojený k tejto správe 
(SEK(2009)1073),

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 
2008 spolu s odpoveďami inštitúcií2 a na osobitné správy Dvora audítorov,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade 
s článkom 248 Zmluvy o ES3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 s názvom Smerom 
k jednotnému chápaniu koncepcie prípustného rizika chyby (KOM(2008)0866) 
a na pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tomuto oznámeniu 
(SEK(2008)3054),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES, články 317, 318 a 319 Zmluvy 
o fungovaní EÚ a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

– so zreteľom na medzinárodné audítorské štandardy a medzinárodné účtovné štandardy, 
najmä tie, ktoré sa vzťahujú na verejný sektor,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev4, a najmä na jeho články 55, 145, 146 a 147,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 216, 14.9.2007, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
4 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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programov Spoločenstva1, a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

– so zreteľom na článok 76 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov 
(A7-0000/2010),

A. keďže článok 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že zodpovednosť za 
plnenie rozpočtu Spoločenstva nesie Komisia v spolupráci s členskými štátmi, ktoré 
musia s Komisiou spolupracovať s cieľom zabezpečiť, že rozpočtové prostriedky sa 
využívajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, 

B. keďže osobitnou črtou vykonávania politík EÚ je tzv. zdieľané riadenie rozpočtu 
Spoločenstva Komisiou a členskými štátmi, na základe ktorého členské štáty spravujú 
80 % výdavkov Spoločenstva,

C. keďže zlepšovanie finančného hospodárenia v Únii je nutné podporovať dôkladným 
monitorovaním pokroku Komisie a členských štátov a keďže členské štáty by mali
prevziať zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ, a tým 
zabezpečiť dokončenie integrovaného rámca vnútornej kontroly v EÚ s cieľom získať 
kladné vyhlásenie o vierohodnosti (DAS),

D. keďže Európsky parlament vo svojich posledných piatich uzneseniach o absolutóriu 
poukázal na naliehavosť zaviesť na vhodnej politickej úrovni národné vyhlásenia, ktoré 
by sa vzťahovali na všetky finančné prostriedky EÚ v zdieľanom hospodárení, aby každý 
členský štát mohol prevziať zodpovednosť za hospodárenie s prijatými prostriedkami EÚ;

E. keďže uplatňovanie bodu 44 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení2 (MID) a článku 53b ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
by v súvislosti s ročnými súhrnmi dostupných auditov a vyhlásení malo predstavovať 
významný prínos k zlepšeniu riadenia rozpočtu EÚ,

F. keďže Dvor audítorov vo svojom vyššie spomenutom stanovisku č. 6/2007 taktiež 
zdôraznil, že národné vyhlásenia možno považovať za nový prvok vnútornej kontroly 
prostriedkov EÚ a že by mohli prispieť k zlepšeniu kontroly finančných prostriedkov EÚ 
v oblastiach zdieľaného hospodárenia,

G. keďže práca parlamentného Výboru pre kontrolu rozpočtu vo všeobecnosti a postup 
udelenia absolutória konkrétne sú procesom, ktorého cieľom je stanoviť plnú 
zodpovednosť Komisie ako celku a jej jednotlivých členov, ako aj zodpovednosť 
všetkých ostatných príslušných zúčastnených strán, ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria 
členské štáty, za finančné hospodárenie v EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie, čím sa vytvorí stabilnejší základ pre prijímanie rozhodnutí,

                                               
1 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
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H. keďže parlamentný Výbor pre rozpočet by mal v budúcom rozpočtovom postupe riadne 
zohľadniť výsledky a odporúčania vyplývajúce z postupu udelenia absolutória za 
rok 2008,

I. keďže odporúčania Rady týkajúce sa absolutória by preto, aby slúžili na konštruktívny 
účel, mali byť zamerané na zvýšenie reformného úsilia a zodpovednosti členských štátov 
s cieľom odstraňovať problémy, ktoré odhalil Dvor audítorov, a zabezpečiť lepšie 
finančné hospodárenie v Európskej únii,

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

Spoľahlivosť účtovnej závierky a zákonnosť príslušných transakcií

1. s uspokojením berie na vedomie kladné stanovisko Dvora audítorov k spoľahlivosti 
konečnej účtovnej závierky, ako aj jeho vyhlásenie, že s výnimkou niektorých 
pripomienok vyjadruje účtovná závierka verne vo všetkých významných hľadiskách 
finančnú situáciu Spoločenstiev a výsledky transakcií a toku hotovosti 
k 31. decembru 2008;

2. napriek tomu však vyjadruje znepokojenie nad pripomienkami Dvora audítorov, ktoré sa 
týkajú nedostatkov zistených v určitých orgánoch a generálnych riaditeľstvách Komisie 
v účtovnom systéme v prípade faktúr alebo výkazov nákladov a predbežného 
financovania, ktoré ohrozujú kvalitu finančných informácií;

3. víta bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov v prípade príjmov, záväzkov pre všetky 
oblasti politík a platieb príslušných účtov oblastí politík Vzdelávanie a občianstvo a 
Administratívne a iné výdavky, ktoré sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 
a správne;

4. víta úsilie Komisie podporovať a uplatňovať zlepšené postupy kontroly a riadenia, ktoré 
povedú k zlepšeniu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, pričom sa zníži úroveň 
chybovosti zistenej Dvorom audítorov v príslušných transakciách v určitých 
výdavkových oblastiach (politiky Poľnohospodárstvo a prírodné zdroje, Výskum, 
energetika a doprava a Vzdelávanie a občianstvo);

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenie o vierohodnosti (DAS) zostáva s výhradou 
v prípade veľmi dôležitých výdavkových oblastí Spoločenstva v rozpočte na rok 2008 
(Rozvoj vidieka, Štrukturálne opatrenia, Výskum, energetika a doprava, Vonkajšie 
činnosti na úrovni implementačných organizácií a Rozšírenie), kde sa vyskytli vo veľkom 
rozsahu významné chyby v prípade platieb;

6. je presvedčený, že sú potrebné významné kroky na zabezpečenie toho, že akčný plán 
Komisie na posilnenie jej úlohy dohľadu v rámci zdieľaného hospodárenia v oblasti 
štrukturálnych opatrení prospeje kohéznej politike, v ktorej sa naďalej vyskytujú veľmi 
veľké problémy napriek pokroku, ktorý Komisia uskutočnila smerom k efektívnejšiemu 
využívaniu prostriedkov EÚ a celkovej oblasti kontroly;

7. domnieva sa, pokiaľ ide o Výskum, energetiku a dopravu a Vonkajšiu pomoc, rozvojovú 
pomoc a rozšírenie, že Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej 
kontroly by už mal prinášať prospech a že Komisia by mala byť schopná poskytnúť sériu 
ukazovateľov a deskriptorov na posúdenie dosahu akčného plánu;
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8. berie však na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že zatiaľ nie je možné stanoviť, či 
mal akčný plán merateľný dosah na systémy dohľadu a kontroly a v nadväznosti na to na 
správnosť transakcií (bod 2.28 výročnej správy za rok 2008);

Informácie a rámec vyhlásenia o vierohodnosti (DAS)

9. víta prácu, ktorú Dvor audítorov vykonal s cieľom ďalšieho zvýšenia prehľadnosti DAS, 
pokiaľ ide o faktory prispievajúce k efektívnejším a účinnejším systémom kontroly 
v každom sektore z roka na rok a kvalitu špecifických častí správy Dvora audítorov, ako 
napríklad časti týkajúcej sa štrukturálnych opatrení, a vyzýva Dvor audítorov, aby 
naďalej pravidelne informoval Európsky parlament;

10. domnieva sa, že hodnotenie Dvora audítorov vykonávané každoročne od prijatia 
Maastrichtskej zmluvy o tom, ako Komisia hospodári s finančnými prostriedkami EÚ, sa 
ukázalo ako užitočný nástroj na zlepšenie hospodárenia s týmito prostriedkami a uznáva, 
že Komisia vyvinula značné úsilie na zlepšenie hospodárenia;

11. poukazuje na zlepšenie dosiahnuté od nadobudnutia platnosti Zmluvy z Nice, pričom 
vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a 
zákonnosti a správnosti príslušných transakcií možno doplniť o osobitné posudky každej 
hlavnej oblasti činnosti Únie (terajší článok 287 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie);

12. tiež sa však nazdáva, že existencia jedného celkového a ročného zhodnotenia neodráža 
komplexnú štruktúru financií Európskych spoločenstiev, a ďalej sa domnieva, že 
pokračovanie v získavaní negatívneho hodnotenia v priebehu 15 po sebe nasledujúcich 
rokoch môže vyvolať negatívne vnímanie medzi občanmi, ktorí nerozumejú, prečo Dvor 
audítorov udeľuje vždy negatívne stanovisko;

Revízia zmlúv: reforma DAS

13. berie na vedomie, že podľa článku 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ, pozmenenej Lisabonskou 
zmluvou, má Parlament rozšírenú úlohu v postupe revízie zmlúv, pričom má zaručené 
právo iniciatívy na predkladanie návrhov Rade na zmenu a doplnenie zmlúv, t. j. aj v 
prípade vyhlásenia o vierohodnosti;

14. vyzýva k zamysleniu nad užitočnosťou oddelených vyhlásení o vierohodnosti v 
budúcnosti, ktoré by sa poskytovali jednak za odvetvie/politickú oblasť a jednak za 
viacročný program, aby sa dosiahla lepšia zhoda medzi metodikou Dvora a viacročným a 
odvetvovým charakterom financovania Európskych spoločenstiev;

Rozpočtové hospodárenie

15. vyjadruje obavu z toho, že nesplatené rozpočtové záväzky (nevyužité záväzky prenesené 
na použitie do budúcich rokov), hlavne pri viacročných programoch, sa zvýšili v roku 
2008 o 16,4 mld. EUR (11,8 %) na 155 miliárd EUR (bod 3.9 výročnej správy za rok 
2008), pričom uznáva, že je to z dôvodu oneskorení v počiatočnej fáze nových 
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programov;
16. berie však na vedomie, že hoci nesplatené rozpočtové záväzky pri diferencovaných 

výdavkoch zostávajú na vysokej úrovni, pričom prekračujú celkové viazané rozpočtové 
prostriedky v roku 2008, Dvor audítorov taktiež zdôrazňuje, že väčšina nesplatených 
rozpočtových záväzkov pochádza z roku 2007 a 2008, a preto súvisí so súčasným 
finančným rámcom (bod 3.15 výročnej správy za rok 2008);

17. víta skutočnosť, že automatické zrušenie viazanosti by malo predísť problémom v 
súčasnom období financovania, no naďalej vyjadruje obavy nad tým, že najväčší podiel 
nesplatených rozpočtových záväzkov (RAL) sa týka kohéznej oblasti v súvislosti s 
neexistenciou postupu zrušenia viazanosti v období 2000 – 2006;

18. žiada členské štáty, aby predložili zvyšné dokumenty o zhode systémov riadenia a 
kontroly čo najskôr a v dostatočnej kvalite s cieľom predísť ďalšiemu oneskoreniu v 
priebežných platbách a ďalšiemu nárastu nesplatených rozpočtových záväzkov;

Spätné získavanie finančných prostriedkov

19. berie na vedomie zlepšenie pri spätnom získavaní finančných prostriedkov, no je naďalej 
znepokojený nad problémami spojenými s neoprávnene vyplatenými finančnými 
prostriedkami Spoločenstva a nad zlou kvalitu poskytnutých informácií o korekčných 
mechanizmoch uplatňovaných na úrovni členských štátov;

20. víta informácie poskytnuté Komisiou o finančných korekciách rozdelených podľa 
členských štátov do septembra 2009, vyjadruje však obavy, že ročný charakter správy 
Dvora audítorov predstavuje nesúlad pri kumulatívnych údajoch poskytnutých Komisiou, 
čím je nemožné vytvoriť kompletné zhodnotenie výkonnosti za daný rok 2008;

21. žiada Komisiu, aby pristúpila k zlepšeniu účinnosti a efektívnosti viacročných systémov 
spätného získavania, a to aj na úrovni členských štátov, a ku konsolidácii údajov o spätne 
získaných sumách a finančných korekciách s cieľom poskytnúť spoľahlivé údaje, ktoré 
možno porovnať medzi jednotlivými oblasťami politík a spôsobmi hospodárenia s 
finančnými prostriedkami; žiada Komisiu, aby informovala Európsky parlament 
v poznámkach k účtovnej závierke, aby mohol získať celkový prehľad;

22. žiada Komisiu, aby predkladala úplné a spoľahlivé údaje o spätne získaných sumách 
s uvedením príslušného členského štátu, presného rozpočtového riadku a roku, ku 
ktorému sa jednotlivé spätne získané sumy vzťahujú, pretože iný spôsob predkladania 
neumožňuje dôslednú kontrolu;

23. pripomína svoju požiadavku, aby Komisia vytvárala pre každý fond ročnú klasifikáciu 
podľa členských štátov a aby ju spolu so stanovenou mierou chybovosti postupovala 
Európskemu parlamentu aktívnym, transparentným a ľahko prístupným spôsobom;

24. nabáda Dvor audítorov, aby vyjadril svoje poznámky k takémuto zoznamu na základe 
svojich zistení;

Pozastavenie platieb

25. poukazuje zároveň na význam konečných rozhodnutí a nápravných opatrení prijatých s 
cieľom odstrániť financovanie z prostriedkov EÚ v prípade výdavkov, ktoré neboli 
uskutočnené v súlade s právnymi predpismi EÚ, a opakovane žiada, aby sa presne 
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uviedol rozpočtový riadok a rok, na ktorý sa vzťahujú jednotlivé sumy spätne získaných 
prostriedkov;

26. v plnej miere podporuje Komisiu v prísnom uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich 
sa pozastavenia platieb a víta opatrenia, ktoré boli vykonané s cieľom neuskutočniť 
prevod finančných prostriedkov v prípade, keď Komisia nemá absolútnu záruku, pokiaľ 
ide o spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly členských štátov, ktoré sú prijímateľmi 
daných finančných prostriedkov;

27. upriamuje pozornosť na príklad Grécka, kde sa zdá, že významné finančné korekcie 
uskutočnené rozhodnutím Komisie vyústili do lepšej výkonnosti;

28. domnieva sa, že v prípade opakovaných výhrad v súvislosti s výdavkovými programami 
v danom členskom štáte bude pozastavenie prostriedkov použité ako nátlakový 
prostriedok, ktorý by mal prispieť k vyššej miere správneho využívania prijatých 
prostriedkov EÚ v členských štátoch;

29. vyzýva Komisiu, aby zjednodušila pravidlá a uplatňovala platné právne predpisy týkajúce 
sa pozastavenia platieb v potrebných prípadoch a aby včas informovala Európsky 
parlament, Radu a Dvor audítorov o pozastaveniach platieb a dôvodoch, ktoré k nim 
viedli;

Ročné súhrny

30. domnieva sa, že ročné súhrny s prehľadom dostupných auditov a vyhlásení, ktoré musia 
členské štáty poskytovať v súlade s MID a článkom 53b ods. 3, by mali byť prvým 
krokom smerom k zavedeniu národných vyhlásení o hospodárení vo všetkých členských 
štátoch;

31. zdôrazňuje potrebu posilnenia úlohy ročných súhrnov v nadchádzajúcej revízii nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ako aj zlepšiť kvalitu, homogénnosť a porovnateľnosť údajov 
poskytovaných členskými štátmi, s cieľom zabezpečiť ich prínos v oblasti kontroly 
prostriedkov EÚ;

32. víta informácie, ktoré Komisia poskytla Parlamentu o ročných súhrnoch prijatých v roku 
2009 a vyzýva Komisiu, aby na základe prijatých ročných súhrnov vypracovala osobitný 
dokument s analýzou silných a slabých miest národného systému riadenia a kontroly 
finančných prostriedkov EÚ za každý členský štát;

33. domnieva sa, že je pre Komisiu absolútne dôležité, aby predkladala správu o kvalite 
týchto ročných súhrnov a aby zvýšila hodnotu procesu tým, že označí spoločné problémy, 
možné riešenia alebo osvedčené postupy a použije tieto informácie vo svojej funkcii 
dohľadu;

34. domnieva sa, že táto komparatívna analýza by mala byť predložená Európskemu 
parlamentu, Rade a Dvoru audítorov do konca roka 2010;

35. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že všeobecné usmernenie týkajúce sa ročných súhrnov 
bude od všetkých členských štátov vyžadovať jednotnú metodiku a analytický rozsah; 
berie na vedomie zámer Komisie revidovať usmernenie takým spôsobom, aby 
zjednodušilo požiadavky na prekladanie správ a poskytlo lepšie usmernenie o 
osvedčených postupoch; žiada Komisiu, aby využila túto príležitosť a do usmernenia 



PE429.615v01-00 26/54 PR\792166SK.doc

SK

zaradila rámec pre národné vyhlásenia o hospodárení pre tie členské štáty, ktoré sa 
rozhodnú pre ich zavedenie, a aby rozvinula jeho stimulačný prístup;

Národné vyhlásenia o hospodárení

36. víta iniciatívu niektorých členských štátov (Dánska, Holandska, Spojeného kráľovstva 
a Švédska) schváliť prijatie národného vyhlásenia o hospodárení s finančnými 
prostriedkami EÚ, no vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek týmto iniciatívam ho 
väčšina ostatných členských štátov ešte len musí zaviesť;

37. pripomína svoju požiadavku na zavedenie národných vyhlásení (odsek 32 svojho 
uznesenia z 23. apríla 20091 pripojeného k rozhodnutiu o absolutóriu za rok 2007);

38. upriamuje pozornosť na prvý odsek článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý jasne stanovuje, že členské štáty musia spolupracovať s Komisiou s cieľom 
zabezpečiť, že rozpočtové prostriedky sa využívajú v súlade so zásadami riadneho 
finančného hospodárenia, a ostáva v presvedčení, že pokrok sa dosiahne prostredníctvom 
získania národných vyhlásení o hospodárení zahrnujúce všetky prostriedky EÚ v rámci 
zdieľaného hospodárenia, ako to Parlament požadoval vo svojich posledných piatich 
uzneseniach o absolutóriu;

39. upozorňuje na druhý odsek článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa 
stanovujú určité povinnosti kontroly a auditu členských štátov a z toho vyplývajúce 
zodpovednosti; v tejto súvislosti odkazuje na článok 291 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, ktorý poskytuje Komisii nové nástroje na dosiahnutie vyrovnanej a jednotnej 
implementácie právne záväzných aktov Únie;

40. vyzýva Komisiu, aby v rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách navrhla 
povinnosť členských štátov vydávať národné vyhlásenia o hospodárení podpísané na 
primeranej politickej úrovni a osvedčené vlastným národným najvyšším audítorským 
orgánom ako prostriedok administratívneho odbremenenia, ako aj zlepšeného 
spravovania finančných prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia;

41. v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie žiada, aby sa v oblasti 
kontroly zdieľaného hospodárenia posilnila spolupráca medzi národnými audítorskými 
orgánmi a Európskym dvorom audítorov;

42. navrhuje, aby národné audítorské orgány ako nezávislé externé audítorské inštitúcie a v 
súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi vydávali národné audítorské 
osvedčenia o hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ, čo by bolo základom 
národných vyhlásení o hospodárení;

Systém vnútornej kontroly Komisie

Akčný plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly 

43. berie na vedomie celkový pokrok dosiahnutý vo vývoji akčného plánu a skutočnosť, že 
väčšina akcií sa realizovala a väčšina nedostatkov zistených v akčnom pláne sa napravila;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 36.
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44. vyjadruje znepokojenie nad opakovanou kritikou zo strany Dvora audítorov, ktorá sa týka 
nedostatočnej kvality kontrol v členských štátoch, a domnieva sa, že na obraz EÚ bude 
mať neblahý vplyv skutočnosť, ak jednotlivé členské štáty budú uplatňovať rozdielne 
štandardy kontroly;

45. bez ohľadu na progresívne zlepšenie v DAS od roku 2003 (56 % výdavkov odobrených 
Dvorom audítorov v roku 2008 v porovnaní so 6 % v roku 2003) vyjadruje obavy nad 
pripomienkou Dvora audítorov, že zatiaľ nemožno určiť, či akčný plán má merateľný 
dosah na systémy dohľadu a kontroly, a že Komisia nie je schopná preukázať, že ňou 
podniknuté kroky na zlepšenie systémov dohľadu a kontroly sú účinné pri zmierňovaní 
rizika chýb v niektorých oblastiach rozpočtu (body 2.28 a 2.33 výročnej správa za rok 
2008);

46. žiada, aby Komisia naďalej pravidelne predkladala hodnotenie integrovaného systému 
vnútornej kontroly, a žiada, aby výročné správy o činnosti a súhrnná správa ešte lepšie 
pokrývali systémy útvarov Komisie a členských štátov určené pre zdieľané hospodárenie;

Analýza súčasnej rovnováhy medzi prevádzkovými výdavkami a nákladmi na systémy kontroly 
finančných prostriedkov EÚ

47. upriamuje pozornosť v tejto súvislosti aj na význam opatrenia 10 uvedeného akčného 
plánu, ktoré sa zameriava na vypracovanie „analýzy nákladov na kontroly“, keďže je 
potrebné „dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi kontrol“;

48. žiada Komisiu, aby v roku 2010 uskutočnila kompletnejšie a dôkladnejšie hodnotenie 
nákladov na zdroje, ktoré sú vyčlenené na systémy kontroly v oblasti výskumu, 
energetiky, dopravy, rozvoja vidieka, vonkajšej pomoci a administratívnych výdavkov, 
ako to žiadal Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach pripojených k 
rozhodnutiam o absolutóriu;

49. je presvedčený, že to bude kľúčový nástroj na zhodnotenie, aké budúce zlepšenia možno 
dosiahnuť a za aké náklady, ako to odporúča Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za 
rok 2008 (bod 2.35(a)), a na dosiahnutie pokroku v otázke prijateľného rizika chyby;

Prijateľné riziko chýb

50. víta vyššie spomenuté oznámenie Komisie zo 16. decembra 2008 o jednotnom chápaní 
koncepcie prijateľného rizika chýb, ktoré je pevným metodologickým základom pre 
ekonomickú analýzu prijateľnej úrovne rizika;

51. pripomína opatrenie 4 vyššie uvedeného akčného plánu, v ktorom sa v súlade s 
odporúčaniami Európskeho parlamentu navrhuje „otvoriť medziinštitucionálny dialóg o 
prijateľných rizikách v prípade príslušných transakcií“; poukazuje však na to, že toto 
opatrenie sa ešte len začalo realizovať;

52. domnieva sa preto, že Komisia by vzhľadom na dodržanie zásad proporcionality a 
nákladovej efektívnosti (finančne najvýhodnejšia ponuka) kontrolných systémov mala 
zhodnotiť aktuálny pomer medzi zdrojmi dostupnými pre každú určenú politiku na jednej 
strane a časťou tých prostriedkov, ktoré na strane druhej využíva v rámci kontrolných 
systémov, rozdelené podľa oblasti výdavkov;
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53. žiada Komisiu, aby vymedzila oblasti s vysokou politickou citlivosťou (s vysokým 
rizikom straty reputácie), kde by sa mal prijať kvalitatívny prístup k úrovni chýb ( a nie 
len ekonomický prístup);

54. domnieva sa, že pri určovaní prijateľnej miery chýb by sa mal zohľadňovať aj objem 
finančných prostriedkov Spoločenstva, ktorý je vystavený riziku z dôvodu chýb;

55. nabáda Komisiu, aby vytvorila medziinštitucionálny dialóg na určenie úrovní chýb, a 
vyzýva Komisiu, aby uskutočnila takú komparatívnu analýzu, ktorá bude tvoriť jednotný 
základ umožňujúci vytvorenie prijateľnej úrovne rizika;

56. je tiež presvedčený, že pomer nákladov a prínosov medzi prostriedkami vynaloženými na 
kontrolné činnosti a výsledkami týchto kontrol by mal byť základným faktorom, ktorý by 
Dvor audítorov mal brať do úvahy pri vydávaní DAS;

Zjednodušenie

57. zdôrazňuje, že kontrolné systémy odrážajú komplexnosť regulácie a pravidiel na rôznych 
úrovniach, ktoré sa niekedy prelínajú; preto naliehavo žiada Komisiu, aby zrýchlila 
postup zjednodušovania a pritom plne zapojila Európsky parlament, a žiada členské štáty, 
aby v tomto smere vyvinuli príslušné úsilie;

Medziinštitucionálna diskusia o súčasnom systéme postupu udeľovania absolutória

58. vyzýva Komisiu, aby zorganizovala medziinštitucionálnu diskusiu na najvyššej úrovni, 
na ktorej sa zúčastnia zástupcovia Rady, Komisie, Dvora audítorov a Parlamentu 
s cieľom začať rozsiahlu debatu o súčasnom systéme postupu udeľovania absolutória, v 
rámci ktorého sa už 15 po sebe nasledujúcich rokov predkladá negatívne vyhlásenie 
o vierohodnosti, a naplánovať hlavné reformy potrebné na zabezpečenie pozitívneho 
vyhlásenia o vierohodnosti v čo najkratšom čase;

59. zastáva názor, že touto diskusiou by sa malo dospieť ku konkrétnym návrhom 
zameraným na zlepšenie riadenia a kontroly výdavkov EÚ a týkajúcim sa, okrem iného, 
národných vyhlásení o hospodárení, štruktúry vyhlásenia o vierohodnosti, koncepcia 
tolerovateľného rizika chybovosti na základe analýz nákladov a prínosov a zjednodušenia 
pravidiel;

60. navrhuje v rámci budúceho rozpočtového postupu poskytnúť Komisii potrebné zdroje na 
zorganizovanie takejto diskusie;

Politická a administratívna zodpovednosť Komisie

Výročné správy o činnosti

61. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 
2008 opätovne zdôraznil, že niektoré z výročných správ o činnosti stále neposkytujú 
dostatočný základ pre jeho vyhlásenie o vierohodnosti;

62. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov naďalej zisťuje nedostatky v činnosti 
systémov dohľadu a kontroly a v príslušných výhradách k uisteniam vyjadreným vo 
vyhláseniach generálnych riaditeľov Komisie, najmä pokiaľ ide o ich dosah na uistenie 
o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, a pripomína členským štátom a Komisii 
ich jednotlivé zodpovednosti v tejto oblasti;
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Transparentnosť a etika

63. trvá na tom, že verejnosť musí mať prístup k informáciám o všetkých členoch odborných 
a pracovných skupín pôsobiacich v rámci Komisie, ako aj na zverejnení príjemcov 
finančných prostriedkov EÚ;

64. trvá na tom, že Komisia musí byť zodpovedná za zabezpečenie úplnosti, možnosti 
vyhľadávania a porovnateľnosti poskytovaných údajov o prijímateľoch finančných 
prostriedkov EÚ vrátane podrobností o prijímateľoch a ich projektoch;

65. víta skutočnosť, že informácie o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ sa budú širšie 
zverejňovať, a  to v ľahko prístupnej a užívateľsky prijateľnej forme, a žiada 
o štandardizáciu štruktúry a prezentáciu vnútroštátnych, regionálnych a medzinárodných 
stránok prístupných z centrálneho portálu;

66. opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zrevidovať súčasný kódex správania pre členov 
Komisie s cieľom odstrániť nedostatky ako napríklad: a) chýbajúca definícia pojmu 
„konflikt záujmov“, b) chýbajúci postup určený v prípade výskytu konfliktu záujmov, c) 
nejasnosť v súvislosti s prijímaním darov a pohostinnosti, a d) chýbajúci orgán určený na 
zaoberanie sa sťažnosťami, ako aj na oslobodenie predsedu od (možnej) povinnosti 
sebahodnotenia;

67. očakáva, že Komisia začne postup konzultácie s Parlamentom o revízii súčasného kódexu 
správania členov Komisie v súlade so spoločným porozumením dosiahnutým 27. januára 
2010 medzi predsedom Josém Manuelom Barrosom a pracovnou skupinou Parlamentu 
o revízii rámcovej dohody medzi Parlamentom a Komisiou a že najneskôr do augusta 
2010 prijme revidovanú verziu kódexu správania členov Komisie;

68. pripomína dôležitosť úplnej transparentnosti a uverejňovania, čo sa týka zamestnancov 
kabinetov členov Komisie, ktorí neboli prijatí podľa služobného poriadku;

69. pripomína tiež, že záväzný kódex správania pre členov Komisie by mal zahŕňať potrebné 
etické normy a hlavné zásady, ktoré budú komisári povinní dodržiavať pri výkone svojej 
funkcie a predovšetkým pri vymenúvaní spolupracovníkov, najmä v rámci svojich 
kabinetov;

Riadenie a administratívna reforma

70. berie na vedomie malé zníženie (z 31,8 % v roku 2007 na 30,9 % v roku 2009) počtu 
zamestnancov pridelených na „funkcie administratívnej podpory a koordinácie“, ktoré 
tvorí len časť celkových režijných nákladov; pripomína svoje predchádzajúce žiadosti 
o opatrenia zamerané na dosiahnutie podielu 20 % v tejto oblasti (odsek 217 uvedeného 
uznesenia z 23. apríla 2009);

71. naliehavo žiada Komisiu, aby spolu s prípravnými dokumentmi pre rozpočet na rok 2011 
(predtým pracovné dokumenty súvisiace s predbežným návrhom rozpočtu) predložila 
plán stavu zamestnancov uplatňujúci 3 % zníženie v tejto oblasti ako prvý krok 
k dosiahnutiu úrovne 20 % do konca funkčného obdobia druhej Barrosovej Komisie;



PE429.615v01-00 30/54 PR\792166SK.doc

SK

Riadenie agentúr

72. pripomína svoju požiadavku (odseky 254 a 255 uvedeného uznesenia z 23. apríla 2009), 
aby sa vyvinul a začal uplatňovať všeobecný riadiaci systém pre „regulačné agentúry“  
a aby sa zaviedol účinný systém monitorovania agentúr Únie;

73. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že bez toho, aby tým bol dotknutý právne nezávislý štatút 
určitých agentúr, zostáva Komisia zodpovedná za plnenie rozpočtu (v súlade s článkom 
317 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článkami 54, 55 a 185 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 a článkom 37 a 41 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002);

Úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

74. je znepokojený viacerými vyšetrovaniami, ktoré trvajú viac ako deväť mesiacov, a nízkou 
mierou nadviazania na prípady vyšetrované úradom OLAF v rámci vnútroštátneho 
súdnictva a domnieva sa, že by sa malo vykonať hodnotenie ľudských zdrojov úradu 
OLAF s cieľom zistiť, či by v týchto dvoch oblastiach nezlepšil situáciu väčší počet 
zamestnancov;

75. víta prísľuby novej Komisie odblokovať diskusie v Rade o reforme úradu OLAF a rýchlo 
predložiť sľúbený a dlho očakávaný „diskusný dokument“ Komisie;

76. opakovane zdôrazňuje, že je dôležité zohľadniť stanovisko Parlamentu z prvého čítania 
z 20. novembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym 
úradom pre boj proti podvodom (OLAF)1, a želá si znovu zdôrazniť skutočnosť, že na to, 
aby bol úrad OLAF naďalej silný, mal by zostať v rámci Komisie a zároveň si ponechať 
svoju nezávislosť;

77. želá si, aby mohol v skorom štádiu nahliadnuť do návrhu na vytvorenie Európskej 
prokuratúry, ako sa predpokladá v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

78. zdôrazňuje svoj návrh týkajúci sa profilu vhodného kandidáta na post generálneho 
riaditeľa úradu OLAF, v súlade s uvedeným stanoviskom Parlamentu z prvého čítania 
z 20. novembra 2008; domnieva sa, že podmienky v oznámení o výberovom konaní by 
mali odrážať tieto požiadavky, a zdôrazňuje, že celý výberový postup by sa mal vykonať 
v medziinštitucionálnom rámci, ktorý plne dodržiava právomoci Parlamentu;

SEKTOROVÉ OTÁZKY

Príjmy

79. víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov boli vo všeobecnosti vyhlásenia členských 
štátov týkajúce sa tradičných vlastných zdrojov, ktoré zaslali Komisii, spoľahlivé a bez 
závažných chýb, a že členské štáty správne vypočítali vlastné zdroje na základe DPH 
a HND a Komisia ich správne vybrala a zahrnula do účtovníctva Spoločenstva;

80. v súvislosti s vlastnými zdrojmi na základe DPH však poznamenáva, že počet 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 16, 22. 1. 2010, s. 201.
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nevyriešených výhrad sa v roku 2008 zvýšil, a vyzýva preto Komisiu, aby v spolupráci 
s členskými štátmi naďalej vyvíjala úsilie o to, aby boli výhrady v prijateľnom čase 
stiahnuté;

81. v súvislosti s vlastnými zdrojmi na základe HND žiada Komisiu, aby sa riadila 
odporúčaním Dvora audítorov v bode 4.36 jeho výročnej správy za rok 2008 a oznámila 
Parlamentu, akým spôsobom hodlá poskytnúť dostatočnú záruku o presnosti údajov 
požadových Dvorom audítorov;

Spoločná poľnohospodárska politika

82. víta pozitívne hodnotenie Dvora audítorov, ktorý na základe výsledkov svojich auditov 
dospel k záveru, že s výnimkou oblasti rozvoja vidieka sa v platbách za rok končiaci sa 
31. decembrom 2008 pre skupinu politík poľnohospodárstvo a prírodné zdroje nevyskytli 
významné chyby. s potešením berie na vedomie, že priemerná miera chybovosti EÚ 27 je 
pod prahom 2 %, ktorý Dvor audítorov toleruje;

83. so znepokojením berie na vedomie veľké rozdiely v chybovosti na mieste medzi 
členskými štátmi pri vykonávaní schém pomoci na plochu a trvá na tom, že celková 
dôveryhodnosť systému nesmie byť ohrozená; žiada dobre riadené okamžité opatrenia, 
ktoré budú mať za následok jednak administratívne odbremenenie najvýkonnejších 
členských štátov a zároveň účinné protiopatrenia;

84. vyjadruje poľutovanie nad zistením Dvora audítorov v súvislosti s výdavkami na rozvoj 
vidieka, ktoré sú stále ovplyvnené vysokou chybovosťou, i keď odhadovaná chybovosť 
bola nižšia ako v predchádzajúcich rokoch;

85. víta hodnotenia Komisie týkajúce sa kvality vyhlásení a ročných súhrnov predložených 
členskými štátmi k poľnohospodárskym výdavkom, podľa ktorých v roku 2008 väčšina 
z nich dodržala právne povinnosti a vo všeobecnosti sledovala usmernenia Komisie;

86. opakovane zdôrazňuje, tak ako v predchádzajúcich rokoch, že integrovaný 
administratívny a kontrolný systém (IACS) je vo všeobecnosti účinný kontrolný systém 
na obmedzenie rizika chýb alebo nesprávnych výdavkov, napriek tomu však ľutuje, že 
Dvor audítorov našiel významné nedostatky vo vybraných platobných agentúrach v troch 
členských štátoch: Bulharsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo (Škótsko) (bod 5.32 
výročnej správy za rok 2008);

87. žiada zjednodušiť zložité pravidlá a spresniť definície kritérií oprávnenosti, najmä pre 
schémy v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia, v prvom rade na úrovni 
Komisie, ale aj na vnútroštátnej úrovni, v súvislosti s plánmi vidieckeho rozvoja 
a zároveň žiada, aby všetky zainteresované strany dostali obsiahlejšie a jasnejšie 
inštrukcie a usmernenia a aby sa organizovali školiace akcie;

88. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že systém identifikácie pozemkových parciel 
(LPIS) uplatňovaný vnútroštátnymi úradmi ešte stále nie je správny v niektorých 
členských štátoch, v ktorých Dvor audítorov uviedol významné nedostatky (v Bulharsku, 
Španielsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve); 
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89. zároveň vyjadruje znepokojenie nad chybami v súvislosti s výdavkami v rámci programu 
SAPARD v Bulharsku a Rumunsku, z dôvodu ktorých uviedol generálny riaditeľ pre 
poľnohospodárstvo vo svojej výročnej správe o činnosti výhradu;

90. v záujme vykonania potrebnej nápravy zdôrazňuje význam rýchlych a dôkladných 
následných auditov, aby sa zistili neoprávnené výdavky a/alebo nepostačujúca sprievodná 
dokumentácia;

91. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami, ktoré odhalil Dvor audítorov v súvislosti 
s tým, ako členské štáty definujú, čo je potrebné na udržiavanie pozemku v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom stave, a to do takej miery, že niektorým 
príjemcom sa vypláca pomoc v rámci systémov SPS alebo SAPS bez toho, aby na 
príslušnom pozemku vykonávali akékoľvek zásahy (bod 5.49 výročnej správy za rok 
2008);

92. domnieva sa, že tieto nedostatky vrátane otázky príjemcov nespĺňajúcich definíciu 
„poľnohospodárov“, ktoré Dvor audítorov podrobil kritike vo výročnej správe za rok 
2008, by mala Komisia vyriešiť, aby bolo možné poskytnúť väčšiu mieru istoty z práce 
orgánov osvedčovania;

93. berie na vedomie závery Dvora audítorov, a nalieha preto na Komisiu, aby zlepšila 
kontroly v tých členských štátoch, ktoré nedodržali právne predpisy Spoločenstva, keď 
priznali nároky nad rámec ustanovení nariadení;

94. berie na vedomie, že Komisia upozornila na nedostatky týkajúce sa účtov dlžníkov 
v prípade jednej štvrtiny platobných agentúr a navrhla finančné korekcie vo výške 
približne 25,3 mil. EUR; ďalej berie na vedomie, že tieto korekcie predstavujú okolo 
1,95 % zo sumy 1 295 mil. EUR, ktoré budú spätne získané na konci rozpočtového roka 
2008; zdôrazňuje, že aj keď je hodnota korekcií tesne pod 2 % prahom významnosti, 
vyplýva z nich, že na celkovej úrovni účtov dlžníkov existuje riziko významnej chyby.

95. Žiada Komisiu, aby vykonala podrobné následné preskúmanie s cieľom zaistiť, že dlhy 
sú správne a riadne zaúčtované na ťarchu rozpočtu Spoločenstva;

Súdržnosť

96. zdôrazňuje absolútnu prioritu ďalšieho znižovania všeobecnej miery chýb, ktorá zostala 
vysoká v tejto oblasti výdavkov v roku 2008, ako aj zlepšenia dohľadu Komisie 
a systému spätného získavania prostriedkov;

97. vyjadruje znepokojenie na tým, že chyby v oblasti financovania súdržnosti naznačujú, že 
najmenej 11 % z celkovej sumy uhradených nákladov nemalo byť vyplatených, bez 
zlepšenia oproti roku 2007, a že podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa ako hlavné 
problémy uvádzajú zložitosť systému a účinok zdieľaného riadenia;

98. opakovane zdôrazňuje žiadosť o ďalšie zjednodušenie pravidiel navrhovaných Komisiou 
a zároveň o zavedenie účinnejších kontrol na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom 
účinného uplatňovania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu; domnieva sa, že 
objektívne hodnotenie dôsledkov opatrení na zjednodušenie zavedených v rokoch 2008-
2009 je kľúčové, a vyzýva Komisiu, aby takéto hodnotenie uskutočnila do konca roka 
2010;
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99. berie na vedomie, že akčný plán s cieľom posilniť úlohu dohľadu Komisie v rámci 
zdieľaného hospodárenia v oblasti štrukturálnych opatrení, ktorý bol predložený v roku 
2008, sa v tom roku v plnej miere neuskutočnil, a nevyriešil by hlavný problém, ktorým 
sú príliš zložité pravidlá v kombinácii s vykonávacími požiadavkami, ktoré sa v 
jednotlivých štátoch líšia a niekedy dokonca aj v jednotlivých regiónoch; okrem toho 
zdôrazňuje, že vplyv akčného plánu sa nedá posúdiť, pretože chyby z predchádzajúcich 
rokov stále ovplyvňujú výdavky, ktoré prepláca Komisia, ako Dvor audítorov správne
zdôraznil v jeho výročnej správe (bod 6.34);

100.víta záväzok Komisie, že vo februári 2010 predloží správu o počiatočnom vplyve tohto 
akčného plánu, a očakáva prijatie tejto správy; navrhuje, aby Dvor audítorov dôkladne 
auditoval/analyzoval túto správu v jeho nadchádzajúcej výročnej správe;

101.hlboko ľutuje skutočnosť, že Komisia hodlá s predložením návrhu o prijateľnom riziku 
chybovosti v oblasti politiky súdržnosti čakať do roku 2012, ktorá bola oblasťou 
najnáchylnejšou na chyby;

102.vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vypracovala predbežnú analýzu pomeru nákladov 
a prínosov medzi prostriedkami vynaloženými na kontrolné činnosti v GR REGIO a GR 
EMPL a výsledkov získaných z týchto kontrol;

103.konštatuje, že prvé pozitívne účinky posilneného kontrolného a právneho rámca ako aj 
akčného plánu Komisie na mieru chybovosti za programovacie obdobie 2007-2013 budú 
pravdepodobne viditeľné až od konca roka 2010;

104.vyjadruje znepokojenie nad tým, že ku koncu programovacieho obdobia 2000-2006 
vnútroštátne orgány, ktoré boli pod tlakom vyčerpať zaviazané finančné prostriedky, 
mohli predložiť vyšší počet nepredvídaných projektov; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť, 
aby sa táto situácia nezopakovala počas aktuálneho programovacieho obdobia, a žiada 
Komisiu, aby v prípade potreby prísne uplatňovala opravné a odrádzajúce opatrenia 
(pozastavenia platieb a finančné korekcie) proti členským štátom;

105.v tejto súvislosti hlboko ľutuje pomalé spustenie programov súvisiacich s programovacím 
obdobím 2007-2013 z dôvodu neskorého predloženia správ o posúdení súladu a stratégií 
auditu zo strany členských štátov; zdieľa názor Dvora audítorov a obáva sa, že toto 
oneskorenie zvýši pravdepodobnosť, že systémy kontroly nezabránia chybám a nezistia 
chyby v počiatočnej fáze; znova vyzýva Komisiu, aby vykonávala svoju úlohu dohľadu 
čo najdôkladnejšie;

106.žiada Komisiu, aby mu v nadchádzajúcej súhrnnej správe a výročných správach 
o činnosti jej GR poskytla jasné informácie poukazujúce na tie členské štáty, ktorých 
systémy kontroly sú najmenej účinné, a vypracovala ročné hodnotenie členských štátov 
za každý fond; okrem toho vyzýva Dvor audítorov, aby vytvoril rovnaký zoznam na 
základe svojich auditov;

107.poukazuje na poznámku Dvora audítorov, podobnú ako za rok 2007, že rozsah 
a pôsobnosť výhrad vo výročných správach o činnosti podhodnocujú závažnosť 
problémov nezrovnalosti a neúčinnosti systémov kontroly; preto sa domnieva, že prístup 
všetkých GR by mal byť obozretnejší a rozsah výhrad by mal byť následne väčší;

108.víta štvrťročné správy, ktoré Komisia poskytuje o finančných korekciách, 
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a zintenzívnenie finančných korekcií zo strany Komisie v rokoch 2008 a 2009; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že systém finančných korekcií nemá veľký odrádzajúci účinok 
na členské štáty, keďže neoprávnené výdavky zistené Komisiou alebo Dvorom audítorov 
možno nahradiť oprávnenými výdavkami zo strany členských štátov; domnieva sa, že 
Komisia by mala zaručiť, že v budúcnosti by mohli byť nahradené inými výdavkami bez 
akejkoľvek straty finančných prostriedkov pre daný členský štát len nezrovnalosti, ktoré 
zistia samotné členské štáty;

109.hlboko ľutuje nízku kvalitu správ niektorých členských štátov pre Komisiu týkajúcich sa 
spätného získania prostriedkov a finančných korekcií, čo obmedzuje užitočnosť 
a kompletnosť štvrťročných správ Komisie pre Parlament; vyzýva Komisiu, aby prijala 
ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty plnili svoje povinnosti dôsledným 
overovaním a hodnotením spoľahlivosti a úplnosti údajov uvádzaných v správach, 
a očakáva prijatie nových usmernení pre certifikačné orgány vrátane odporúčaní Komisie 
na zlepšenie postupov podávania správ; žiada, aby Komisia v nadchádzajúcej súhrnnej 
správe uviedla tie členské štáty, ktoré plne nedodržiavajú požiadavky na podávanie správ;

110.konštatuje, že počet nezrovnalostí nahlásený členskými štátmi úradu OLAF za rok 2008 
je veľmi rôznorodý, a vyjadruje znepokojenie nad tým, že to môže mať za následok 
menej jednotný systém podávania správ;

111.žiada Komisiu, aby na základe vlastných vyšetrovaní overila účinnosť systémov 
podávania správ v prípadoch, kde sa počet nahlásených nezrovnalostí zdá byť príliš 
nízky;

Vnútorné politiky

Výskum, energetika a doprava

112.víta mierne zníženie chybovosti v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi za túto politickú 
skupinu, ako aj zlepšenie týkajúce sa oneskorených platieb, pričom Dvor audítorov zistil, 
že Komisia v roku 2008 podstatne zlepšila svoju výkonnosť pri uskutočňovaní včasných 
platieb príjemcom;

113.naliehavo žiada Komisiu, aby vyvinula maximálnu snahu o zachovanie pozitívneho 
trendu z roka 2008 v tejto oblasti, ktorá spadá pod priame finančné hospodárenie 
Komisie;

114.so znepokojením však konštatuje, že pri výskume, energetike a doprave audit Dvora 
audítorov znova odhalil vo všeobecnosti významnú mieru chybovosti v platbách 
uskutočnených v prospech prijímateľov a v systémoch dohľadu a kontroly Komisie, ktoré 
neumožňujú dostatočne zmierniť prirodzené riziko, že sa preplatia nadhodnotené 
výdavky;

115.je predovšetkým znepokojený nevyriešenou výhradou zo strany útvarov v oblasti 
výskumu z dôvodu zostatkových chýb, ktoré ovplyvňujú žiadosti o preplatenie nákladov 
šiesteho rámcového programu (6. RP);

116.konštatuje tiež systémové rozdiely v zaobchádzaní s prijímateľmi prostriedkov EÚ 
v rámci rôznych odvetví, programov a druhov riadenia;
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117.je znepokojený tým, že imidž EÚ na verejnosti môže utrpieť, ak zainteresované strany 
zistia, že v oblasti poľnohospodárstva sa uplatňujú prísnejšie systémy kontroly ako na 
vykonávanie výskumu;

118.konštatuje, že v minulosti sa neuplatňovali právne ustanovenia týkajúce sa financovania 
výskumu, a vyzýva Komisiu, aby tento stav zmenila a zabezpečila plné a jednotné 
uplatňovanie existujúcich právnych ustanovení;

119.zároveň pripomína svoje požiadavky vyjadrené v uvedenom uznesení z 23. apríla 2009 
(odsek 117 a iné), najmä svoju požiadavku na zdržanie sa akýchkoľvek retroaktívnych 
zmien a vyzýva Komisiu, aby v záujme dobrého zákonodarstva predložila realistické 
návrhy z hľadiska cieľov aj postupov;

120.ľutuje tiež chýbajúce jasné informácie týkajúce sa aktív programu Galileo; žiada 
Komisiu, aby získala potrebné informácie s cieľom vypracovať zoznam aktív programu 
Galileo patriacich Európskej vesmírnej agentúre, overiť kritériá pre uznanie a vyhodnotiť 
ich oceňovanie; žiada Komisiu, aby tieto informácie zaslala Parlamentu pred koncom 
roka 2010; 

121.je znepokojený skutočnosťou, že súčasná regulácia existujúceho rámcového programu 
nezodpovedá potrebám moderného výskumného prostredia, a domnieva sa, že ďalšia 
modernizácia a zjednodušenie sú kľúčové pre nový rámcový program;

122.domnieva sa, že zjednodušenie pravidiel výpočtu deklarovaných nákladov je dôležité pre 
zlepšenie situácie, a vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie o zabezpečenie 
najjednoduchšie uplatniteľných pravidiel pre príjemcov programov; žiada o jasnú 
definíciu kritérií potrebných na posúdenie, či metodiky na výpočet nákladov, ktoré 
používajú príjemcovia, spĺňajú požiadavky právnych predpisov;

123.zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť prísnejšie uplatňovanie kontrol predovšetkým 
zvyšovaním spoľahlivosti audítorských osvedčení a efektívnym vykonávaním svojej 
stratégie následných auditov, v prípade potreby uplatňovaním pokút a včasným spätným 
získavaním finančných prostriedkov alebo úpravami v prípadoch neoprávnenej úhrady 
deklarovaných nákladov, ako to odporučil Dvor audítorov;

124.zároveň žiada Komisiu, aby zvážila rozdelenie činností medzi generálne riaditeľstvá pre 
výskum, ktoré podľa Dvora audítorov spolu s nedostatočným využívaním integrovaného 
informačného systému riadenia komplikuje koordináciu, a to najmä pri kontrole plnení 
opatrení na základe výsledkov auditov;

Vonkajšie opatrenia

125.konštatuje na základe skúseností z rokov 2007 a 2008, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby 
sa v tejto oblasti politiky naďalej zlepšovala transparentnosť v súvislosti s výdavkami, 
najmä pokiaľ ide o zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

126.vyzýva Komisiu, aby pred skončením postupu udelenia absolutória za rok 2008 
predložila konkrétne, podrobné a komplexné plány na personálne obsadenie 
a organizačnú a kontrolnú štruktúru ESVČ, v ktorých bude uvedený predovšetkým nárast 
a rozmiestenie personálu, predpokladané rozpočtové dôsledky a zmeny v štatúte 
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a nariadení o rozpočtových pravidlách, a aby na základe predložených návrhov 
bezodkladne začala rokovania s orgánom udeľujúcim absolutórium; odmieta rokovania 
založené na nejasných rámcových dohodách;

127.je pevne presvedčený o tom, že právo kontroly, ktoré má Parlament ako orgán udeľujúci 
absolutórium, by nemalo byť v súvislosti so zriadením služby ESVČ nijako obmedzené; 
očakáva, že Komisia bude na túto skutočnosť1 pamätať pri príprave návrhu na revíziu 
súčasného nariadenia o rozpočtových pravidlách; zdôrazňuje, že táto revízia by mala byť 
súčasťou štandardnej revízie uskutočňovanej v trojročných cykloch; odmieta návrh na 
zrýchlený postup plánovaný Komisiou;

128.s veľkým znepokojením poukazuje na celkové zhodnotenie Dvora audítorov, že systémy 
dohľadu a kontroly všetkých predmetných GR (AIDCO, RELEX, ELARG a ECHO) sú 
stále iba čiastočne účinné, ako aj na záver Dvora audítorov, že v platbách v tejto oblasti 
politiky sa vyskytli významné chyby; poukazuje na to, že podobne ako v minulosti sa 
chyby vyskytovali predovšetkým na úrovni delegácií a príjemcov;

129.víta zdokonalenie systémov dohľadu a kontroly v generálnom riaditeľstve AIDCO; 
vyzýva však úrad EuropeAid, aby náležitým spôsobom zlepšil svoje predbežné kontroly, 
aby využíval externý audit a aby odstránil nesúlad a nedostatky vo svojom ročnom pláne 
auditov, v module auditu CRIS a v celkovom sledovaní výsledkov auditu;

130.naliehavo žiada GR RELEX, aby posilnilo následné kontroly a odstránilo nedostatky, 
ktoré zistil Dvor audítorov v súvislosti s finančným hospodárením a dohľadom nad 
projektmi v rámci tohto GR; víta skutočnosť, že GR RELEX uznáva potrebu venovať 
viac pozornosti tomuto problému;

131.upozorňuje na značný počet prípadov možných podvodov (102 prípadov), ktoré úrad 
OLAF prešetruje v tejto oblasti politiky, čo je druhý najvyšší počet hneď za internými 
vyšetrovaniami;  víta, že úrad OLAF sa zameriava na vonkajšiu pomoc, pokiaľ ide 
o činnosti týkajúce sa prešetrovania a prevencie a činnosti prehĺbenej spolupráce;

132.vyjadruje poľutovanie nad omeškaniami v snahe o dosiahnutie transparentnosti 
v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ, ktoré spravujú medzinárodné organizácie, 
a najmä OSN (v rámci „spoločného hospodárenia“);  vyjadruje poľutovanie nad 
ťažkosťami, s ktorými sa stretol Dvor audítorov pri získavaní správ o audite a podpornej 
dokumentácie od OSN napriek opakovaným výzvam Komisie na dodržanie finančnej 
a administratívnej rámcovej dohody (FAFA); uznáva a víta dosiahnutý pokrok, najmä 
uzavretie dohody o rozsahu pôsobnosti overovacích pracovných návštev v apríli 2009 
a podpísanie spoločných usmernení o podávaní správ;

133.vyjadruje v tejto súvislosti hlboké sklamanie a nespokojnosť s tým, že Komisia dosiaľ 
nepristúpila k vytvoreniu skutočne európskeho nástroja na zavedenie krízového riadenia, 
ako bola požiadaná v predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu; opätovne trvá na tom, 
že treba bezodkladne pristúpiť k vytvoreniu tohto nástroja, a vyzýva novú Komisiu, aby 
si pri nasledujúcej revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách sama stanovila možnosť 
riadiť trustové fondy viacerých darcov;

Rozvoj a humanitárna pomoc

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2009 o inštitucionálnych aspektoch zriadenia Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (2009/0057(INI) (správa poslanca Broka).
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134.vyjadruje poľutovanie nad tým, že audit Dvora audítorov zistil pri záväzkoch v súvislosti 
s rozpočtovou podporou vysoký výskyt nevyčísliteľných chýb; trvá na tom, že Komisia 
by tieto platby mala posudzovať ešte prísnejšie; v tejto súvislosti berie s uspokojením na 
vedomie revíziu finančných postupov pre tento druh platieb uskutočnenú vo februári 
2009;

135.s uspokojením berie na vedomie, že Komisia zlepšila prehľadnosť a štruktúru svojich 
hodnotení dodržiavania podmienok stanovených v Dohode z Cotonou; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov opäť zistil početné prípady, keď Komisia 
nepreukázala štruktúrovaným a formálnym spôsobom, že hospodárenie s verejnými 
financiami bolo dostatočne transparentné, efektívne, a s možnosťou vyvodiť konkrétnu 
zodpovednosť, alebo že bol prinajmenšom zavedený dôveryhodný a relevantný program 
reformy; 

136.súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia by mala pokračovať v úsilí dokladovať svoje 
rozhodnutia/o podloženie svojich rozhodnutí o oprávnenosti na rozpočtovú podporu 
a zabezpečiť, aby všetky budúce dohody o financovaní poskytovali ucelený a zreteľný 
základ hodnotenia dodržiavania platobných podmienok;

137.poukazuje na skutočnosť, že jeho úlohou v súvislosti s rozpočtovou podporou je dbať na 
zodpovednosť Komisie za výsledky vynaložených výdavkov, a na to, že rozpočtová 
podpora predstavuje nástroj pomoci, ktorý si vyžaduje zmenu vnímania dohľadu, pričom 
sa treba odkloniť od kontroly vstupov a prejsť na kontrolu výsledkov na základe 
ukazovateľov;

138.opakuje preto požiadavku, že rozvojová pomoc vo všeobecnosti a osobitne rozpočtová 
podpora by mali byť progresívne zviazané s predbežným vyhlásením krajiny 
o vierohodnosti, ktoré by vydávala vláda prijímajúcej krajiny a ktoré by podpisoval jej 
minister financií, pričom by sa týkalo vybraných oblastí, ktoré ovplyvňujú štruktúry 
riadenia a zodpovednosti v prijímateľskej krajine;

139.vyzýva novú Komisiu, aby prevzala iniciatívu a predložila návrh ostatným 
medzinárodným darcom, najmä Svetovej banke, s cieľom vyvinúť a implementovať 
takýto nástroj so súhlasom ostatných darcov; očakáva, že ho Komisia bude informovať 
o možnom harmonograme takýchto rokovaní;

140.naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila strategické ciele a zodpovedajúce ukazovatele 
výkonnosti, ktoré by umožnili efektívne hodnotenie vplyvu opatrení EÚ;

141.zdôrazňuje potrebu zvýšiť účinnosť pomoci a znížiť mieru rozdrobenia pomoci; 
domnieva sa, že veľký počet projektov, ktoré riadia Komisia a členské štáty (cca 40 000 
projektov) by sa mal znížiť tak, aby sa uprednostnili účinnejšie programy a lepšia 
koordinácia s darcami EÚ prostredníctvom jasného zamerania na užší okruh prioritných 
oblastí pomoci pre každú prijímateľskú krajinu, pričom by sa však nevylúčili malé, no 
účinné MVO pôsobiace v danej oblasti;

Mimovládne organizácie (MVO)

142.víta vyhlásenie Komisie o tom, že poznatky úradu EuropeAid o MVO a organizáciách 
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občianskej spoločnosti sa výrazne zlepšili, čo Komisii umožnilo získať lepší prehľad 
o pôsobení občianskej spoločnosti v oblasti rozvoja;

143.berie na vedomie písomné pripomienky komisára Siima Kallasa z 27. januára 2010, no 
napriek tomu trvá na svojej žiadosti, vyjadrenej v uznesení o absolutóriu za rok 2007, že 
Parlament musí dostávať prehľadné informácie o financovaní MVO z rozpočtu EÚ 
a ERF; domnieva sa, že v tomto prehľade by mali byť za každého príjemcu spomedzi 
MVO uvedené tieto informácie: názov a sídlo, sumy vyplatené v roku 2008 a predmetné 
rozpočtové riadky, účel platby, zodpovedné GR, uplatnené postupy (obstarávanie, grant, 
iné), ako aj informácia o tom, či je príjemca evidovaný v registri zástupcov záujmových 
skupín vedenom Komisiou; 

144.v tejto súvislosti víta záväzok komisára Maroša Ševčoviča, ktorý prijal v rámci vypočutia 
dezignovaných členov Komisie dňa 18. januára 2010, že Parlamentu tieto informácie 
poskytne; trvá na tom, že to treba uskutočniť v náležitom predstihu pred skončením 
postupu udelenia absolutória za rok 2008;

145.okrem toho zastáva názor, že k tomuto prehľadu by mali byť poskytnuté aj poznámky, 
v ktorých sa vysvetlí politika a ciele Komisie, pokiaľ ide o financovanie MVO 
a podobných subjektov; pokiaľ sa ukáže, že z databázy nie je možné získať údaje priamo 
sa týkajúce príjemcov spomedzi MVO, žiada, aby mu boli prinajmenšom poskytnuté 
údaje týkajúce sa všetkých príjemcov, ktorí sú evidovaní v registri zástupcov záujmových 
skupín vedenom Komisiou; domnieva sa, že v takomto prípade by Komisia tiež mala 
objasniť, aké kroky podnikne na to, aby zabezpečila že v budúcnosti bude v databáze 
príjemcov uvedený aj druh príjemcu, t. j. či je príjemca fyzická osoba, podnikateľský 
subjekt, verejný orgán, nekomerčný súkromný subjekt, subjekt občianskej spoločnosti 
alebo iný;

146.žiada Komisiu, aby poskytla príslušnému výboru Parlamentu podrobné informácie 
o financovaní MVO z rozpočtu EÚ;

 Rumunsko a Bulharsko

147.vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami v riadení predvstupovej pomoci zo strany 
vnútroštátnych orgánov Bulharska a Rumunska a víta opatrenia, ktoré zaviedla Komisia 
a ktoré zahŕňajú prerušenie platieb, dôkladné monitorovanie a spoluprácu s oboma 
členskými štátmi, čo viedlo k značnému zlepšeniu situácie; naďalej je však znepokojený 
základnými nedostatkami, ktoré sa týkajú možných nezrovnalostí pri riadení fondov 
Phare dvomi implementačnými agentúrami v Bulharsku, aj keď uzatváranie zmlúv na 
financovanie z fondov Phare sa už skončilo;

148.vyjadruje poľutovanie nad tým, že odstraňovanie zistených nedostatkov (najmä čo sa týka 
Národného fondu pre cestnú infraštruktúru) nijako výraznejšie nepokročilo; podporuje 
preto rozvážny prístup Komisie a jej záväzok dôkladne túto situáciu monitorovať, 
podniknúť nadväzné kroky na zistenia a poskytovať poradenstvo a pomoc bulharským 
orgánom pri riešení zistených nedostatkov; naliehavo žiada Komisiu, aby dbala na 
maximálnu obozretnosť a prísnosť pri schvaľovaní správ o hodnotení súladu v súvislosti 
s operačnými programami, ktoré navrhujú bulharské orgány, a pred začiatkom vyplácania 
priebežných platieb vzťahujúcich sa na programové obdobie 2007-2013;
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149.berie na vedomie, že Komisia v júli 2008 pozastavila platby pre Rumunsko v rámci 
programu SAPARD z dôvodu nedostatkov a nezrovnalostí, ktoré zistili jej útvary, a víta 
akčný plán, ktorý na odstránenie týchto nedostatkov predložilo Rumunsko a ktorý 
Komisii umožnil zrušiť pozastavenie platieb v júli 2009;

150.vyslovuje podporu tomu, že Komisia v júli 2008 pozastavila platby Bulharsku v rámci 
troch predvstupových programov (Phare/prechodný fond, ISPA a SAPARD) s cieľom 
chrániť finančné záujmy EÚ vzhľadom na nedostatky a nezrovnalosti, ktoré 
v hospodárení s týmito finančnými prostriedkami zistili jej útvary; víta pozitívnu reakciu 
Bulharska na všetky odporúčania, ktorá Komisii umožnila zrušiť v roku 2009 
pozastavenie platieb;

151.napriek tomu však vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami, najmä nad tým, že žiadosti 
o pomoc, pri ktorých sa zistili nezrovnalosti, neboli identifikované a že neboli podniknuté 
náležité kroky na odstránenie týchto nezrovnalostí, a naliehavo žiada Bulharsko, aby 
prijalo podrobný akčný plán v úzkej spolupráci s Komisiou a pod podrobným dohľadom 
zo strany nezávislého audítora;

152.víta aktualizované informácie od Komisie o stave implementácie fondov EÚ v Bulharsku 
a Rumunsku;  žiada však Komisiu, aby naďalej dôkladne monitorovala systémy týchto 
členských štátov a plnenie odsúhlasených akčných plánov, a navrhuje, aby aj úrad OLAF 
neustále podporoval tieto členské štáty pri plnení ich záväzkov súvisiacich s ochranou 
finančných záujmov Únie;

Rozšírenie

153.víta kroky, ktoré Komisia podnikla v záujme zlepšenia celkovej výkonnosti 
predvstupovej pomoci Chorvátsku v úzkej spolupráci s národnými orgánmi a v záujme 
dôkladného monitorovania podmienok pre úplnú decentralizáciu finančných prostriedkov 
z nástroja predvstupovej pomoci (IPA); zdôrazňuje, že poučenie sa z problémov 
týkajúcich sa implementácie predvstupovej pomoci v Bulharsku a Rumunsku by spolu 
s podporou zo strany Komisie malo pomôcť chorvátskym orgánom vyhnúť sa podobným 
ťažkostiam pri implementácii predvstupovej pomoci v ich vlastnej krajine;

154.vyzýva Komisiu, aby podporila turecké orgány v ich úsilí odstrániť dva hlavné 
nedostatky (nedostatočnú programovú pripravenosť a nerovnomernú výkonnosť 
jednotlivých odvetví), ktoré viedli k „mierne neuspokojivej“ celkovej výkonnosti 
predvstupovej pomoci v Turecku;

155.podporuje opatrenia, ktoré Komisia uskutočňuje v kandidátskych krajinách a v iných 
krajinách na západnom Balkáne v oblasti boja proti korupcii, a podporuje realizáciu 
projektov na posilnenie nezávislosti súdnictva, rozvoj profesionálneho presadzovania 
práva a podporu boja proti korupcii v rámci regionálnej a národnej pomoci;

Administratívne výdavky

156.s uspokojením poznamenáva, že pri audite Dvora audítorov sa nezistili žiadne významné 
chyby, ktoré by sa týkali zákonnosti a správnosti administratívnych výdavkov;
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ZÁVERY K OSOBITNÝM SPRÁVAM DVORA AUDÍTOROV

Časť I:

Osobitná správa č. 10/2008 o rozvojovej pomoci ES na zdravotnícke služby v subsaharskej 
Afrike

157.vyzýva Komisiu, aby počas preskúmania v polovici obdobia desiateho ERF zvážila 
zvýšenie pomoci sektoru zdravotníctva na podporu záväzku prispieť k splneniu 
rozvojových cieľov tisícročia súvisiacich so zdravím, a uistila sa, že jej pomoc 
zdravotníctvu sa prideľuje v súlade s prioritou politiky, ktorou je podpora systémov 
zdravotnej starostlivosti;

158.pripomína Komisii záväzok prijatý v kontexte nástroja rozvojovej spolupráce vyčleniť 
20 % finančných prostriedkov do roku 2009 na oblasti zdravotníctva a základného 
vzdelávania vo všetkých výdavkoch na európske rozvojové politiky a žiada ju, aby 
pravidelne informovala Parlament o tom, aká percentuálna miera celkovej rozvojovej 
pomoci určenej pre subsaharskú Afriku je v jednotlivých krajinách viazaná pre základné 
a stredoškolské vzdelávanie a základnú zdravotnú starostlivosť;

159.žiada Komisiu, aby si zabezpečila dostatočnú odbornosť v oblasti zdravotníctva, aby 
mohla zohrávať efektívnu úlohu v dialógu o sektore zdravotníctva, a to tak, že zaistí 
účasť odborníkov na zdravotníctvo vo všetkých delegáciách, ktoré sú zamerané hlavne na 
sektor zdravotníctva, že v krajinách, ktoré prekonali konflikt, bude užšie spolupracovať 
so zdravotnými poradcami Úradu humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva 
(ECHO), že vytvorí užšie partnerstvo so zastúpeniami Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) v jednotlivých krajinách, aby mohla čerpať z jej odborných skúseností, a že 
uzavrie formálne dohody s členskými štátmi EÚ v záujme využitia ich odborných 
skúseností; žiada Komisiu, aby Parlamentu oznámila počet odborníkov v oblasti 
zdravotníctva a vzdelávania, ktorí sú k dispozícii v regióne, na úrovni delegácií, ako aj 
v jej ústredí, a prehľad, z ktorého bude zrejmé, či sa jej podarilo tento počet zvýšiť;

160.vyzýva Komisiu, aby v sektore zdravotníctva aj naďalej vo vyššej miere využívala 
podporu sektorového rozpočtu a zamerala podporu všeobecného rozpočtu na zlepšenie 
zdravotníckych služieb a aby aj naďalej využívala projekty na podporu rozvoja politík 
a budovania kapacít;

161.nalieha na Komisiu, aby zaviedla mechanizmy a monitorovacie nástroje, ktorými sa 
zabezpečí, že primeraný podiel pomoci z podpory všeobecného rozpočtu sa venuje na 
základné potreby, najmä v oblasti zdravia, aby použila ciele, ktoré priamo merajú 
výsledky politík, aby poskytla podporu budovaniu kapacít a aby informovala Parlament 
o krokoch, ktoré na tento účel urobila;

162.vyzýva Komisiu, aby poskytla jasnejšie usmernenia o používaní každého nástroja a ich 
kombinácií a aby užšie a efektívnejšie spolupracovala s Globálnym fondom v krajinách, 
ktoré sú príjemcami pomoci;

163.vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Dvorom audítorov identifikovala možnosti riešenia 
nedostatkov uvedených v jeho správe a aby o výsledku týchto diskusií informovala 
Parlament;
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Časť II

Osobitná správa č. 12/2008 o nástroji štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie 
(ISPA), obdobie 2000 – 2006 

164.nalieha na Komisiu, aby dôkladne kontrolovala vykonávanie bývalých projektov ISPA, 
aby preskúmala, ako možno v budúcnosti pri realizácii podobných nástrojov eliminovať 
alebo znížiť oneskorenia pri realizácii projektov (napríklad IPA), a aby prijala všetky 
potrebné kroky s cieľom zabrániť oneskoreniam v príprave budúcich usmerňujúcich 
dokumentov;

165.požaduje dôkladnejšie a realistickejšie plánovanie projektov zo strany žiadateľov 
a možnosti zrýchlenia postupov pri realizácii podobných nástrojov v budúcnosti na 
úrovni Komisie a vnútroštátnych orgánov prijímajúcich krajín;

166.vyzýva Komisiu, aby pokračovala v auditoch systémov s cieľom zabezpečiť vytvorenie 
spoľahlivých systémov riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu a zabrániť 
potenciálnym vysoko rizikovým situáciám v budúcnosti;

Časť III

Osobitná správa č. 1/2009 o bankových opatreniach v stredomorskej oblasti v rámci 
programu MEDA a predchádzajúcich protokolov

167.upriamuje pozornosť Komisie na potrebu zabezpečiť účinnú koordináciu pomoci 
Spoločenstva, EIB a ostatných medzinárodných a miestnych partnerov, ako aj pravidelnú 
výmenu informácií, najmä na miestnej úrovni, s cieľom zvýšiť súdržnosť a vzájomné 
dopĺňanie sa ich činností;

168.konštatuje, že aj keď sa úroveň monitorovania následne zlepšila, v prvých rokoch 
programu MEDA nebola postačujúca, a to najmä v prípadoch, v ktorých sa Komisia plne 
spoliehala na monitoring vykonávaný EIB pred rokom 2005;

169.zdôrazňuje význam dohody o správe týkajúcej sa uvedených bankových opatrení, ktorých 
vykonávaním poverila Komisia EIB s cieľom zabezpečiť primerané monitorovanie, 
zohľadnenie environmentálnych aspektov, ochranu finančných záujmov Spoločenstva 
a plnenie finančných záväzkov a povinností sprostredkovateľov a navrhovateľov 
v súvislosti s podávaním správ;

170.zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa program hodnotenia a monitorovania prispôsobený 
bankovým opatreniam uplatňoval v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva;

Časť IV

Osobitná správa č. 2/2009: Program verejného zdravia Európskej únie (2003 – 2007): 
efektívny spôsob zlepšovania zdravia?

171.domnieva sa, že Program verejného zdravia (PVZ) (2003 – 2007) bol stanovený veľmi 
ambiciózne, ale že jeho ciele neboli ani dostatočne jasné, ani dostatočne prispôsobené 
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obmedzeným rozpočtovým prostriedkom; poukazuje na to, že táto skutočnosť viedla 
k tomu, že program mal príliš veľa oblastí činnosti, ktoré v niektorých prípadoch dokonca 
neboli ani pokryté projektmi; poznamenáva, že toto rozptýlenie viedlo k poklesu kvality 
programu a zároveň takému rozšíreniu palety projektov, že Komisia nemá úplný prehľad 
o všetkých existujúcich projektoch; vyzýva preto Komisiu, aby Parlamentu podala správu 
o výsledku zmapovania situácie v súčasnom PVZ, ktoré uskutoční, a zdôrazňuje, že 
riziko rozptýlenia by sa malo riešiť v hodnoteniach v polovici obdobia a ex-post 
hodnoteniach programu;

172.berie na vedomie, že Dvor audítorov spochybnil užitočnosť niektorých častí PVZ 
a vyjadruje poľutovanie nad tým, že program v niektorých prípadoch financoval projekty 
(najmä v rámci časti „determinanty zdravia“), ktoré mali z celoeurópskeho hľadiska len 
obmedzenú pridanú hodnotu;

173.domnieva sa preto, že akýkoľvek ďalší PVZ by sa mal zamerať na siete a výmenu 
osvedčených postupov a že by sa mala viac využívať metóda otvorenej koordinácie, ktorá 
by takúto výmenu osvedčených postupov podporovala;

174.vyzýva Komisiu, aby stanovila jasnú intervenčnú logiku pre akýkoľvek potenciálny 
program nadväzujúci na aktuálny PVZ; zdôrazňuje, že by tak mala urobiť vo svojom 
posúdení vplyvu ex-ante, ktoré bude priložené k návrhu takéhoto programu Komisie;

175.žiada Dvor audítorov, aby včas predložil oficiálne stanovisko k posúdeniu vplyvu ex-ante 
od Komisie na rokovanie Parlamentu a Rady o návrhu rozhodnutia o programe 
predloženom Komisiou; domnieva sa, že pri vypracúvaní svojho stanoviska by mal Dvor 
audítorov zohľadniť názory Parlamentu tak, ako sú uvedené vyššie;

Časť V

Osobitná správa č. 3/2009 o účinnosti výdavkov zo štrukturálnych opatrení na čistenie 
odpadových vôd v programových obdobiach 1994 – 1999 a 2000 – 2006

176.berie na vedomie nedostatočné využívanie niektorých čistiarní odpadových vôd 
a naliehavo vyzýva čistiarne odpadových vôd financované EÚ, aby naďalej fungovali 
efektívne z hľadiska nákladov; nabáda preto Komisiu a členské štáty, aby našli spôsoby 
ako zabezpečiť, že čistiarne odpadových vôd financované Európskou úniou budú 
primerane pripojené ku kanalizačným sieťam; zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov 
za ich prevádzku a nabáda členské štáty, aby vyvíjali úsilie s cieľom zabezpečiť 
primeranú kvalitu odpadových vôd a úplné využívanie kapacít;

177.uznáva snahy Komisie týkajúce sa revízie príslušnej smernice (smernica Rady 
86/278/ES1 – smernica o splaškových kaloch), vyzýva na urýchlenie súčasného postupu 
revízie v záujme zohľadnenia nedávneho vývoja a prispôsobenia rôznych postupov 
členských štátov v tejto oblasti a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kvalitu 
splaškových kalov v súlade s hraničnými hodnotami EÚ;

178.zdôrazňuje potrebu dôslednejšieho preskúmania projektov v štádiu žiadosti s cieľom 

                                               
1 Smernica 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri používaní kalov 
z čistiarní odpadových vôd v poľnohospodárstve (Ú. v. ES L 191, 15.7.1986, s. 23)
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predísť nedostatkom v očakávanom účinku; preto vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie
vypracovala interné usmernenia a kontrolné zoznamy, ktoré by sa použili v procese 
hodnotenia s cieľom zvýšiť konzistentnosť žiadostí o poskytnutie grantu, ako aj 
zabezpečiť riadne nadväzné opatrenia v prípadoch neposkytnutia požadovaných 
informácií alebo neprijatia opatrení;

Časť VI

Osobitná správa č. 4/2009 o riadení zapojenia neštátnych subjektov do rozvojovej 
spolupráce ES Komisiou

179.vyjadruje poľutovanie a nesúhlas s existujúcim rozdielom medzi politickými záväzkami 
EÚ v oblasti zapojenia neštátnych subjektov do rozvojovej spolupráce a konkrétnymi 
vykonávacími postupmi, a preto očakáva, že príslušný komisár predloží dôkaz o plnej 
politickej podpore a prijme rozhodné kroky zamerané na účinné plnenie politických 
záväzkov voči neštátnym subjektom, a to na úrovni vedenia i na úrovni delegácií 
Komisie; ďalej vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že kritérium úspešnosti rozvoja 
sa obmedzilo na „hospodársky rozvoj“, keďže tento prístup neberie do úvahy to, že 
priepasť medzi tými, čo „majú“ a tými, čo „nemajú“, sa dramaticky prehĺbila; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila, že každá delegácia bude mať do konca roku 2010 aspoň 
jedného odborníka, ktorý bude pracovať na plný úväzok a bude zodpovedný za politiky 
v oblasti zapojenia neštátnych subjektov, príslušné kontakty a zmluvy;

180.poznamenáva, že rozvojové krajiny, ktoré zobrali svoj rozvojový proces do vlastných 
rúk, dosiahli dobrú úroveň zníženia chudoby; zdôrazňuje kľúčovú úlohu štátu pri rozvoji 
a vyzýva Komisiu a jej delegácie, aby i naďalej zlepšovali vzťahy s vládami partnerských 
krajín a umožnili tak účinnejšie zapojenie neštátnych subjektov a konzultácie s nimi;

181.považuje nedostatok úplných a spoľahlivých údajov za mimoriadne poľutovaniahodný 
a očakáva, že Komisia okamžite prijme nápravné opatrenia, keďže spoľahlivé údaje sú 
podmienkou začatia merania výsledkov; preto vyzýva Komisiu, aby Parlamentu 
predložila podrobný finančný prehľad prostriedkov EÚ prerozdeľovaných 
prostredníctvom neštátnych subjektov z rôznych rozpočtových riadkov a prideľovaných 
príslušným krajinám pred začiatkom rozpočtového postupu na rok 2011;

182.domnieva sa, že kvalita pomoci je dôležitejšia ako jej kvantita a vyzýva Komisiu, aby 
zohrávala dôležitú úlohu pri riešení zrejmého neporiadku v oblasti rozvojovej pomoci 
tým, že podporí silnú a účinnú koordináciu darcov a zlepší súčasnú štruktúru 
poskytovania pomoci; žiada Komisiu, aby vzhľadom na pripomienky Dvora audítorov 
zvážila, či nie je vhodná chvíľa na revíziu celého systému (spolu)financovania neštátnych 
subjektov s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto subjekty mohli spoľahnúť na transparentné 
a účinné pravidlá týkajúce sa účasti na programoch a projektoch;

183.vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila skutočnosť, že darcovia sú politickými 
činiteľmi a že v niektorých prípadoch môže dôjsť ku konfliktu záujmov medzi darcami 
a prijímajúcimi krajinami; zdôrazňuje, že silné, demokratické vnútroštátne inštitúcie 
a dobre definovaná politika rozdeľovania bohatstva sú podmienkou udržateľnosti; zastáva 
názor, že v záujme dosiahnutia súdržnejšej politiky v oblasti plánovania a následných 
programov a projektov a primeraného hodnotenia by malo dôjsť k významnému posunu 
od spolufinancovania projektov neštátnych subjektov k stopercentnému financovaniu 
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projektov Európskou úniou;
184.domnieva sa, že hodnotenie vykonané pre Komisiu týkajúce sa poskytovania pomoci ES 

prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti1 a osobitná správa Dvora audítorov sa 
prekrývajú, a vyzýva Dvor audítorov a útvary Komisie vykonávajúce hodnotenie, aby si 
vymenili informácie o plánovaných činnostiach a následne predložili Parlamentu správu 
o výsledkoch;

185.vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ktoré umožnia EÚ vystupovať v úlohe významného aktéra medzi ostatnými 
medzinárodnými darcami;

Časť VII

Osobitná správa č. 5/2009 o správe pokladne Komisie

186.domnieva sa, že Komisia by mala zlepšiť svoj dohľad nad rozličnými činnosťami 
vykonávanými v súvislosti so správou pokladne a že v súlade s odporučením Dvora 
audítorov by sa mali pravidelne konať schôdze dvoch zúčastnených GR (GR pre rozpočet 
a GR pre hospodárske a finančné veci) v záujme výmeny informácií o rizikách, 
skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa správy pokladne a aktív na úrovni celej 
Komisie;

187.domnieva sa, že Komisia by mala naďalej podnikať nevyhnutné kroky na to, aby 
zabezpečila účinné a dôsledné monitorovanie závažných finančných rizík počas celého 
roka; víta skutočnosť, že s cieľom ešte viac zlepšiť situáciu Komisia už predložila návrh 
a dohodla sa s Dvorom audítorov, že od účtovnej závierky za rok 2008 bude príslušným 
finančným organizáciám zasielaný oficiálny obežník s cieľom získať od nich presné, 
úplné a štandardizované informácie týkajúce sa zverených účtov;

188.vyzýva Komisiu, aby v rámci GR BUDG na základe analýzy rizík vypracovala plán 
kontroly pre každé 12-mesačné obdobie, vykonávala kontroly počas a po skončení 
každého roka a najneskôr do troch mesiacov od skončenia príslušného roka informovala 
Parlament o problémoch, ktoré zistila;

189.vyzýva Komisiu, aby pokročila v prehľade rizík týkajúcich sa operácií súvisiacich so 
správou pokladne (GR BUDG), ktorý je súčasťou ročnej účtovnej závierky a ktorý 
poskytuje jasné a úplné zhrnutie rizík, ktorým je Komisia vystavená, informácií o tom, 
ako tieto riziká riadi, a opatrení, ktoré zaviedla s cieľom ich kontroly, minimalizácie 
a vyváženia;

190.domnieva sa, že v záujme transparentnosti by Komisia mala jasnejšie zdokumentovať 
svoje postupy prevodu finančných prostriedkov medzi účtami vlastných zdrojov 
členských štátov a mala by lepšie zdokumentovať každé jedno uplatňované výberové 
konanie;

191.žiada Komisiu, aby zlepšila vedenie databáz, optimalizovala krížové kontroly a podrobne 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm
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sa zaoberala pripomienkami Dvora audítorov týkajúcimi sa potrebného zlepšenia 
koordinácie s cieľom zvážiť celkovú rizikovú angažovanosť Komisie voči každej 
komerčnej banke, keď príslušné generálne riaditeľstvá stanovia limity držby finančných 
prostriedkov na účtoch v komerčných bankách;

192.víta a podporuje snahy Komisie o predloženie návrhu k súčasnému systému riadenia 
predbežne vyberaných pokút, ktorý bol predmetom revízie v roku 2008, a očakáva, 
že návrh rozhodnutia Komisie o tejto veci, ktorý na začiatku roka 2009 vydalo generálne 
riaditeľstvo pre rozpočet, zvýši jeho bezpečnosť;

Časť VIII

Osobitná správa č. 6/2009: Potravinová pomoc Európskej únie určená odkázaným osobám: 
hodnotenie cieľov, prostriedkov a použitých metód

193.víta audit tohto programu vykonaný Dvorom audítorov, ako aj reformný návrh Komisie 
(KOM(2008)0563); odvoláva sa na svoje legislatívne uznesenie prijaté 26. marca 2009, 
v ktorom podporil reformný návrh1; zdôrazňuje, že potravinová pomoc EÚ je doplnkom 
už existujúcich opatrení v členských štátoch;

194.pripomína, že sociálna podpora poskytovaná orgánmi členských štátov sa zriedka 
zameriava na prístup k potravinám a že potravinové iniciatívy zamerané na sociálne 
vylúčené a okrajové skupiny ľudí vedú skôr charitatívne organizácie, ktoré ich 
uskutočňujú s pomocou dobrovoľníkov;

195.domnieva sa, že sú potrebné lepšie kritériá na zameranie pomoci na tie krajiny 
a prijímateľov, ktorí ju najviac potrebujú;

196.domnieva sa, že členské štáty zúčastňujúce sa na programe by mali vypracovať účinné 
opatrenia na boj proti plytvaniu potravinami;

197.pripomína Komisii, že zásada subsidiarity nijako neznižuje povinnosti Komisie 
vyplývajúce z článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého Komisia 
plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia;

198.očakáva, že Komisia sa bude riadiť odporúčaniami Dvora audítorov, aby umožnila 
rozpočtovým orgánom získať úplné a objektívne informácie o výsledkoch tohto 
programu;

Časť IX

Osobitná správa č. 7/2009 o riadení fázy vývoja a skúšobnej prevádzky programu Galileo

199.vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa zistení Dvora audítorov bolo riadenie vývoja 
a skúšobnej prevádzky programu Galileo neprimerané; konštatuje, že vývoj technológií 
sa oneskoril o päť rokov v porovnaní s prvotným plánom a očakávané náklady na vývoj 
a skúšobnú prevádzku sa takmer zdvojnásobili z 1 100 000 000 na 2 100 000 000 EUR;

200.žiada Komisiu, aby sa v nasledujúcom oznámení o budúcnosti programu Galileo 
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0188.
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zaoberala odporúčaniami Dvora audítorov so zámerom objasniť politické ciele tohto 
programu a premietnuť ich do strategických a prevádzkových cieľov, aby mal program 
Galileo riadny harmonogram až do uvedenia do plnej prevádzky;

201.je znepokojený zistením Dvora audítorov, že spoločný podnik Galileo nesplnil väčšinu 
svojich cieľov a problémy s riadením mu bránili v riadnej činnosti; žiada Komisiu, aby 
v súlade s odporúčaním Dvora audítorov zabezpečila, že v prípade budúcich spoločných 
podnikov nebude riadiaca štruktúra prekážkou ich činnosti;

202.domnieva sa, že európski daňoví poplatníci by mali byť informovaní o účasti tretích 
krajín na programoch Galileo a EGNOS; z toho dôvodu žiada Komisiu, aby mu poskytla 
podrobné informácie o akejkoľvek spolupráci EÚ a tretích krajín na programoch Galileo 
a EGNOS;

203.vyzýva Komisiu a Európsky úrad pre dohľad nad GNSS, aby vo svojich výkazoch 
poskytli orgánu udeľujúcemu absolutórium jasné a zrozumiteľné informácie o hmotných 
a nehmotných aktívach, ktoré vznikli v rámci programov Galileo a EGNOS a ktoré 
vlastní Európska únia, a ďalej vyzýva Dvor audítorov, aby rovnako učinil vo svojich 
správach;

204.vyzýva Komisiu, aby pripravila aktualizované údaje a analýzy nákladov a výnosov 
z projektu Galileo a aby o tom informovala Parlament;

Časť X

Osobitná správa č. 8/2009: „Siete dokonalosti” a „integrované projekty” v politike 
Spoločenstva v oblasti výskumu: dosiahli svoje ciele?

Úvodná fáza

205.berie na vedomie, že existuje veľký rozdiel medzi očakávaniami a skutočnosťou, t. j. že 
menej ako 55 % všetkých projektov hodnotených ex post si udržalo pôvodnú známku 
„výborný“;

206.pripomína, že veľká väčšina žiadostí nepresahuje prah „výborný“ (len 15 % až 20 %), 
pričom náklady spojené so žiadosťou (v niektorých prípadoch vo výške až 300 000 EUR) 
znášajú žiadatelia; v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby v záujme čo 
najefektívnejšieho využívania prostriedkov vyčlenených na výskum súvisle a účinne 
uplatňovala rozumnú mieru obozretnosti (napr. viacfázové postupy) namiesto toho, aby 
sa tieto prostriedky použili na „správu výskumu“;

207.považuje za nešťastné, že v závislosti od prípadného úspechu v postupe schvaľovania 
žiadosti len 53 % až 86 % všetkých zúčastnených strán plne chápalo povahu nástrojov 
uplatnených v šiestom rámcovom programe (6RP); vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v niektorých prípadoch bol výber nástroja zjavne prispôsobený skôr fiškálnym ako 
vecným kritériám; konštatuje, že prítomnosť vysokého počtu partnerov v „sieťach 
dokonalosti“, ako aj silný dôraz Komisie na právnu integráciu sú osobitnou výzvou a že 
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odborná skupina pre budúcnosť „sietí dokonalosti“ odporučila vytváranie väčších 
partnerstiev len vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch1;

Vytváranie „sietí dokonalosti“ (Networks of Excellence)

208.vyjadruje poľutovanie nad tým, že bez ohľadu na požiadavky Parlamentu na plnenie 
výskumných programov s väčším dôrazom na služby a zákazníkov sa dosiahol len 
obmedzený pokrok v zriaďovaní jednotných kontaktných miest s pokrytím celej škály 
generálnych riaditeľstiev v rámci výskumnej obce, štandardizácii postupov schvaľovania 
žiadostí, požadovanej dokumentácii a konzistentnej komunikácii; zdôrazňuje skutočnosť, 
že verejnosť považuje Komisiu za jeden subjekt;

209.v tejto súvislosti požaduje, aby Komisia konečne urobila potrebné kroky smerujúce 
k proaktívnemu prístupu, pokiaľ ide o zákaznícku podporu, vnútornú kontrolu kvality 
vrátane štandardizácie druhej úrovne a súdržného riadenia; žiada Komisiu, aby 
sprístupnila na sieti všetky právne texty, na ktorých sú založené grantové zmluvy, 
a v prípade potreby aj odkazy na belgické právo;

210.pripomína neustále požiadavky Parlamentu na zníženie administratívneho zaťaženia, a to 
najmä v grantových postupoch2; ľutuje skutočnosť, že kým sa uzavrie zmluva, prejde až 
13 mesiacov, čo je v porovnaní s 5RP nárast o štyri mesiace; so zreteľom na 7RP 
požaduje, aby Komisia využila existujúce administratívne nástroje (napr. osobné 
identifikačné kódy (PIC), vymenovaných zástupcov právneho subjektu (LEAR));

211.je nespokojný s tým, že 6RP nedosiahol cieľ vyššej účasti súkromných účastníkov, a to 
najmä MSP; rovnako ako Dvor audítorov sa domnieva, že niektoré ustanovenia aktívne 
odradzovali od ich účasti; celkovo sa domnieva, že právne ustanovenia a pravidlá 
(vrátane modelových zmlúv a usmernení) sú príliš zložité a ako také bránia efektívnemu 
a účinnému plneniu výskumných politík;

212.konštatuje, že hodnotenia sa zameriavajú na kontroly „vstupov“ namiesto toho, aby 
posudzovali výstup; rovnako ako Dvor audítorov si myslí, že riadne vymedzenie 
konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a načasovaných (SMART) 
cieľov na začiatku projektu je kľúčové pre potreby zisťovania dosiahnutého pokroku 
a prípadného úspechu; zdôrazňuje, že požiadavky na predkladanie správ musia byť 
navrhnuté ako užitočný nástroj na monitorovanie a hodnotenie pokroku v integrácii 
a významného pokroku3, a pokiaľ sú v súlade s právnymi ustanoveniami, nesmú sa 
využívať ako prostriedok na trestanie alebo zasahovanie do iných manažérskych činností 
v právomoci koordinátora;

Trvalá udržateľnosť a budúci vývoj

213.vyjadruje poľutovanie nad zistením, že vo väčšine prípadov sa nepodarilo dosiahnuť 
udržateľnú integráciu dlhšie ako počas počiatočnej fázy financovania a že podľa 
hodnotenia Dvora audítorov sa počiatočná doba financovania v dĺžke päť rokov ukázala 

                                               
1 Konečná správa odbornej skupiny pre budúcnosť sietí dokonalosti (september 2008 – „ER“), s. 21.
2 (SEK(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS))
3 ER, s. 26.
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ako nerealistická; podporuje návrh uplatniť vysoko konkurenčné a selektívne kritériá na 
predĺžené financovanie sietí dokonalosti, ktoré tvrdia, že sú schopné dosiahnuť vlastnú 
udržateľnosť (ER, s. 28);

214.so záujmom si všíma návrh odbornej skupiny preskúmať možnosť koordinovaných 
výziev medzi ERA-NET a 7RP spájajúcich finančné prostriedky členských štátov 
a prostriedky Spoločenstva1, ako aj všetky opatrenia na posilnenie transparentnosti 
a prístupnosti databázy CORDIS tak, aby sa zabezpečila výmena výsledkov výskumu 
v ERA (výmena príkladov osvedčených postupov);

215.je hlboko znepokojený skutočnosťou, že použitie audítorskej stratégie Komisie v prípade 
6RP už viedlo k dvom súdnym prípadom, ktoré iniciovali bývalí účastníci; zdôrazňuje, že 
spoľahlivosť je základom akejkoľvek dlhodobej spolupráce, a v záujme zabezpečenia 
právnej istoty opätovne žiada Komisiu, aby neprepočítavala položky vo finančných 
výkazoch projektov v rámci 6RP, ktoré už schválila a uhradila, uplatňovaním nových 
výkladov kritérií oprávnenosti nákladov stanovených vo všeobecných podmienkach 
(príloha II) vzorovej zmluvy 6RP2; nalieha na Komisiu, aby posilnila svoje úsilie 
o nájdenie riešenia, a to najmä prostredníctvom zjednodušenia postupov vymáhania 
finančných prostriedkov použitím vhodných paušálnych postupov a zohľadnenia dobrej 
viery a legitímnych očakávaní príjemcov, a vyjadruje záujem o dialóg založený na 
riešeniach;

216.žiada Komisiu, aby našla riešenia, ktoré zabezpečia spoľahlivosť a strednodobú 
kontinuitu plnenia a plánovania rámcových programov, a to najmä so zreteľom na 8RP, 
a hlavne aby rovnako uplatňovala pevné termíny a záväzné vnútorné postupy;

Časť XI

Osobitná správa č. 9/2009 o efektívnosti a účinnosti činností pri výbere pracovníkov 
Európskym úradom pre výber pracovníkov

217.vyzýva Európsky úrad pre výber pracovníkov(EPSO), aby vo svojom rozvojovom 
programe zohľadnil odporúčania Dvora audítorov;

218.zastáva názor, že EPSO a všetky inštitúcie EÚ by mali zlepšiť komunikáciu s občanmi 
o koncepcii nestrannej európskej verejnej služby a zlepšiť vnímanie EÚ ako 
zamestnávateľa;

219.v tejto súvislosti upozorňuje, že EPSO by sa tiež mal snažiť o zlepšenie svojej 
komunikácie s verejnou správou v členských štátoch tak, aby dochádzalo k výmene 
osvedčených postupov v oblastiach poskytovania informácií verejnosti/inzercie 
a propagácie pracovných príležitostí cieleným spôsobom tak, aby sa dostali do pozornosti 
odborníkov; domnieva sa, že komunikácia s príslušnými medzinárodnými organizáciami 
by mala prebiehať na rovnakej úrovni;

220.je presvedčený, že zlepšenie spolupráce s vysokými školami by mohlo byť z dlhodobého 
                                               
1 ER, s. 27.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel III –
Komisia a výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 36).
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hľadiska prínosné na jednej strane v tom, že inštitúcie EÚ získajú vhodných pracovníkov, 
a na druhej strane v tom, že absolventom sa zlepšia možnosti ich kariérneho rozvoja;

221.vyzýva EPSO, aby pokračoval vo svojom úsilí o diagnostiku geografickej nerovnováhy 
medzi uchádzačmi a následne medzi úspešnými uchádzačmi a aby tejto nerovnováhe 
predchádzal;

222.s poľutovaním konštatuje, že správa Dvora audítorov ani EPSO dostatočne neanalyzuje 
proces náboru stredného a vysokého riadiaceho personálu, a najmä geografickú 
nerovnováhu v tejto oblasti; navrhuje, aby vo svojej ďalšej osobitnej správe (alebo 
doplňujúcej správe) Dvor audítorov tento problém analyzoval;

223.domnieva sa, že EPSO by mal zlepšiť správu čakacích zoznamov úspešných uchádzačov 
tým, že im bude poskytovať informácie o aktuálnych voľných miestach, aby tak uľahčil 
ich konečný nábor; zároveň sa domnieva, že treba vynaložiť úsilie na skrátenie čakacej 
lehoty úspešných uchádzačov čakajúcich na zamestnanie; 

224.nie je presvedčený o tom, že dočasné prideľovanie úradníkov z inštitúcií EÚ úradu EPSO 
v úlohe členov výberových komisií na plný úväzok je realistickou a nákladovo efektívnou 
voľbou;

225.žiada EPSO, aby predchádzalo akýmkoľvek nejednoznačnostiam v oznámeniach 
o výberových konaniach a vyzýva ho, aby prehodnotilo svoje postupy na overovanie 
súladu s kvalifikačnými požiadavkami;

226.vyzýva tiež EPSO, aby zlepšilo odvolacie konania, napr. prideľovaním rôznych komisií 
v prvom a druhom stupni;

227.pripomína, že na Súde pre verejnú službu sa prejednáva niekoľko žalôb na EPSO 
v súvislosti s výberovými konaniami (týkajúcich sa najmä jazykov); zastáva názor, že 
keď sa tieto prípady skončia, mali by byť zdrojom ponaučenia a EPSO by ich mal 
začleniť do svojho programu rozvoja;

Časť XII

Osobitná správa č. 10/2009 o informačných a propagačných akciách na podporu 
poľnohospodárskych výrobkov

228.vyjadruje poľutovanie nad tým, že zavedený systém neumožňuje zmerať účinnosť 
opatrení a že aj keď vplyv politiky sa javí ako pozitívny, je veľmi ťažké zmerať ho 
z dôvodu neexistencie konkrétnych cieľov, jasnej stratégie a vhodných ukazovateľov;

229.nalieha na Komisiu, aby konkretizovala ciele politiky a zohľadnila pritom potrebu súladu 
medzi vyjadrenými ambíciami a viazaným rozpočtom a aby vyjadrila tieto ciele 
prostredníctvom systému SMART a vymedzila a monitorovala vhodné výkonnostné 
ukazovatele;

230.vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zlepšovaní výberového postupu, a najmä aby 
zachovala požiadavku zahrnúť do návrhov informácie o očakávaných účinkoch 
predmetných opatrení a o spôsobe ich merania;

231.vyzýva členské štáty, aby prispeli k zlepšeniu výberových postupov overovaním 
informácií dokazujúcich relevantnosť návrhov a väčšou dôslednosťou pri výbere; vyzýva 
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ich tiež, aby poskytovali Komisii informácie o vlastných formách pomoci a opatreniach 
v oblasti propagácie;

232.vyzýva členské štáty, aby zlepšili postupy verejného obstarávania, ktoré využívajú pri 
výbere vykonávacích subjektov, a najmä neuplatňovali príliš krátke termíny, a aby 
systematicky uplatňovali formálne postupy a zabezpečili, že navrhujúce organizácie budú 
spĺňať podmienky výberu;

Časť XIII

Osobitná správa č. 11/2009: Udržateľnosť projektov LIFE – príroda a ich riadenie 
Komisiou

233.konštatuje, že riadenie a dohľad v rámci nástroja LIFE – príroda je zložitý proces, ktorý 
zahŕňa rôzne zainteresované strany z členských štátov; poznamenáva však, že množstvo 
vyčlenených finančných prostriedkov si vyžaduje uistenie, že investície sa použijú 
efektívne a udržateľným spôsobom;

234.vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoj výberový model v záujme uprednostnenia 
návrhov projektov v rámci nástroja LIFE – príroda, ktoré môžu poskytnúť istotu, pokiaľ 
ide o pokračovanie v dosahovaných výsledkoch; Komisii tiež navrhuje, aby zvážila 
oddelenie riadenia projektov spadajúcich pod prvky „príroda“ a „životné prostredie“;

235.nalieha na Komisiu, aby úzko spolupracovala s Európskou environmentálnou agentúrou 
a Európskym tematickým centrom pre biodiverzitu (ETC) pri vymedzovaní vhodných 
kritérií a ukazovateľov pre výber návrhov, pokiaľ ide o ich udržateľnosť, a aby vyvinula 
potrebnú iniciatívu na zlepšenie monitorovania projektov so zreteľom na dosiahnuté 
výsledky a vypracovala vhodné ukazovatele a kritériá na monitorovanie výsledkov 
projektov;

236.vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoju komunikačnú stratégiu a venovala pritom 
osobitnú pozornosť výmene relevantných informácii a získaných skúseností a aby 
zabezpečila, že od príjemcov sa bude požadovať viac technických podrobností týkajúcich 
sa použitých metód, skúseností a zistených osvedčených postupov;

237.vyzýva členské štáty, ktoré sú samotné zodpovedné za trvalo udržateľnú ochranu prírody, 
aby úzko spolupracovali s Komisiou a s ostatnými členskými štátmi v záujme výmeny 
osvedčených postupov na riadenie projektov v rámci nástroja LIFE – príroda;

238.vyzýva Komisiu, aby zaviedla systém následnej kontroly po financovaní nástroja LIFE na 
účely posúdenia účinnosti financovaných projektov a zaistenia udržateľného vplyvu 
financovania EÚ po uzavretí projektov;

239.vyzýva Komisiu, aby vypracovala vhodné opatrenia na vyriešenie existujúcich právnych 
otázok a prekážok plnenia týkajúcich sa dlhodobého sledovania projektov;

Časť XIV

Osobitná správa č. 12/2009 o účinnosti projektov Komisie v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí pre západný Balkán
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240.s uspokojením si všíma, že na rozdiel od predchádzajúcich prístupových programov sa 
Komisia snaží riešiť dôležité štrukturálne reformy v oblasti spravodlivosti a vnútorných 
vecí už skôr v procese rozširovania, a považuje tento spôsob stanovenia priorít za veľmi 
pozitívny; v tejto súvislosti trvá na tom, že Komisia musí v záujme pokračovania v tomto 
úsilí aj naďalej sústreďovať svoju pomoc určenú pre západný Balkán na sektor 
spravodlivosti a vnútorných vecí;

241.pripomína, že Komisia zabezpečuje riadenie projektov v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných vecí v ťažkom politickom a inštitucionálnom prostredí; vzhľadom na závery 
Dvora audítorov, podľa ktorých boli investičné projekty úspešnejšie než projekty 
budovania inštitúcií, od Komisie očakáva významné posilnenie prepojenia medzi 
projektmi zameranými na rozšírenie inštitucionálnych kapacít a investičnými projektmi 
v danom regióne;

242.súhlasí s Dvorom audítorov v tom, že rozpočtové prostriedky na miestne akcie a projekty 
sú určujúcim faktorom úspešnosti v posilňovaní právnych noriem, a domnieva sa tiež, že 
nedostatočná angažovanosť a zapojenie organizácií na miestnej úrovni oslabujú 
udržateľnosť projektov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že poskytnutá pomoc pôjde 
ruka v ruke s pevnou vôľou príjemcov v záujme aktívnej podpory inštitucionálnych 
reforiem a zvýšenia účasti príjemcov na projektoch;

243.domnieva sa, podobne ako Dvor audítorov, že pomoc EÚ na západnom Balkáne je vo 
všeobecnosti účinná, ale že skutočné riziko spočíva v udržateľnosti projektov; 
s uspokojením prijíma skutočnosť, že udržateľnosť a účasť na projektoch v rámci 
programu IPA by sa mali zlepšiť vzhľadom na osobitné podmienky projektov 
a spoluúčasť príjemcov na financovaní; domnieva sa, že plány údržby by ešte viac zvýšili 
životnosť projektov, a žiada Komisiu, aby zvážila ich zavedenie ako predpoklad pre 
získanie finančnej podpory EÚ;

244.očakáva, že Komisia dôsledne zabezpečí, aby sa zásahy týkajúce sa infraštruktúry 
v oblasti integrovaného riadenia hraníc odteraz navrhovali a plnili tak, aby podporovali 
regionálnu spoluprácu;

245.vyzýva Komisiu, aby urobila všetko v záujme zabezpečenia lepšej spolupráce medzi 
rôznymi darcami na mieste a účinnejšej koordinácie ich opatrení;

246.domnieva sa, že viditeľnosť EÚ ako najväčšieho darcu v regióne sa musí výrazne zlepšiť 
tak, aby zodpovedala podielu jej príspevkov; v tejto súvislosti očakáva návrh Komisie;

Časť XV

Osobitná správa č. 13/2009: Je delegovanie realizačných úloh na vykonávacie agentúry 
dobrou voľbou?

247.zdôrazňuje, že v súlade so zásadou delegovania je za politiku a dohľad nad činnosťami 
naďalej zodpovedná Komisia;

248.vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podľa auditu nie je kontrola činností agentúr zo 
strany Komisie dostatočne účinná, a zdôrazňuje potrebu vypracovať nové ukazovatele 
umožňujúce zlepšenie merania výsledkov agentúr dohliadajúcimi GR;

249.domnieva sa, že dôvodom zriaďovania výkonných agentúr by nemali byť len personálne 
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obmedzenia, ale najmä cieľ zlepšenia služieb v programoch, v ktorých by jasné odlíšenie 
medzi stanovením politiky a realizačnými úlohami umožnilo Komisii sústrediť úsilie na 
strategické otázky;

250.podporuje zámer Komisie nevytvoriť ďalšie výkonné agentúry až do roku 2013, pokiaľ 
Komisia nebude mať nové právomoci, a namiesto toho využiť možnosť predĺženia 
mandátu jestvujúcich agentúr;

251.je znepokojený tým, že podľa správy Dvora audítorov je prax náboru vo výkonných 
agentúrach taká, že sa prijímajú ľudia na dočasné pozície v nižších platových triedach, 
a od zmluvných zamestnancov sa vyžadujú dlhšie skúsenosti ako v prípade zmluvných 
zamestnancov s podobnými úlohami v Komisii; domnieva sa, že to znižuje príťažlivosť 
pracovných pozícií aj napriek ponuke obnoviteľných zmlúv na rozdiel od maximálne 
trojročných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na zmluvných zamestnancov Komisie, a varuje, že 
by to mohlo ovplyvniť kvalitu činnosti danej agentúry;

252.domnieva sa, že súčasťou budúceho preskúmania tejto otázky by mohlo byť posúdenie 
akéhokoľvek možného negatívneho vplyvu krátkodobých zmlúv a vyššej fluktuácie 
personálu na prácu agentúr;

253.domnieva sa, že jedným z hlavných potenciálnych prínosov výkonnej agentúry je nábor 
špecialistov, a žiada Komisiu, aby prehodnotila náborové kritériá a podmienky 
zamestnancov výkonných agentúr;

254.žiada Komisiu, aby predložila podrobnú komparatívnu analýzu faktorov vplývajúcich na 
rozdiely v platovom ohodnotení, pričom zohľadní rozdielne požiadavky, pokiaľ ide 
o zručnosti a kvalifikáciu nadobudnutú vzdelaním, a to tak v prípade zamestnancov 
Komisie, ako aj zamestnancov výkonných agentúr;

255.vyzýva Komisiu, aby dodržiavala odporúčania Dvora audítorov a:

a) zhromažďovala a používala spoľahlivé údaje o pracovnej záťaži a produktivite 
týkajúce sa delegovania úloh s cieľom vykonávať hodnotenie vplyvu pred 
externalizáciou a po nej;

b) uskutočnila partnerské hodnotenie s cieľom identifikovať faktory úspešnosti a závery 
vedúce k dosiahnutiu lepších výsledkov vo výkonných agentúrach, ktoré dosiahli 
najlepšie výsledky, a uplatniť získané skúsenosti na všetky programy, ktoré aj 
naďalej riadia útvary Komisie;

c) zlepšila kontrolu nad agentúrami tak, že za pomoci obmedzeného počtu relevantných 
ukazovateľov výkonnosti stanoví jasne definované ciele zamerané na dosahovanie 
výsledkov, ktoré poslúžia ako základ pre stanovenie cieľov na ďalšie roky;

Časť XVI

Osobitná správa č. 14/2009: Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi 
výrobkami svoje hlavné ciele?
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256.poukazuje na skutočnosť, že v roku 2001 Dvor audítorov v osobitnej správe odporučil 
zrušenie mliečnych kvót a že Rada, Komisia a Parlament sa týmto odporúčaním riadili; 
žiada Dvor audítorov, aby nevyvolal zmätok vo vývoji spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, a Komisiu, aby pokračovala v plnení politických rozhodnutí tak, aby predišla 
akémukoľvek zbytočnému zmätku v mliekarenskom odvetví;

257.všíma si, že Dvor audítorov je obzvlášť znepokojený dôsledkami v horských 
a v znevýhodnených oblastiach; zdôrazňuje, že Parlament to vníma podobne, ale 
pripomína Dvoru audítorov, že mliečne kvóty a podpora poľnohospodárstvu by sa nemali 
používať ako nástroj na uspokojovanie záujmov týchto oblastí; zastáva názor, že na 
riešenie týchto problémov sa používa, a aj by sa mala používať, politika EÚ pre vidiecke 
oblasti a dotácie;

258.nesúhlasí s názorom, že trh EÚ s mliekom by sa mal predovšetkým sústrediť na vnútorný 
trh a že by sa nemal snažiť o súťaž na svetových trhoch; zdôrazňuje, že celosvetová súťaž 
je skutočnosťou, ktorej EÚ musí čeliť, a domnieva sa, že keď sa bude svetový trh ďalej 
liberalizovať, mliekarenstvo v EÚ musí byť schopné v konkurencii obstáť; okrem toho 
zastáva názor, že z dlhodobého hľadiska bude konkurencieschopnosť vo vzťahu 
k svetovému trhu cestou zvyšovania prosperity poľnohospodárov, a zdôrazňuje, že ak sa 
nepokúsime o účasť na ňom, bude to viesť k trestuhodnému čerpaniu spoločných 
prostriedkov a v dlhodobom horizonte to bude znamenať zníženie príjmov európskych 
výrobcov mlieka;

259.súhlasí s názorom Dvora audítorov, že je nevyhnutný neprestajný dohľad nad vývojom na 
trhu s mliekom, a preto odporúča Komisii, aby pokračovala v dobrej práci, ktorú už 
odviedla;

260.okrem toho pripomína, že rôzne ciele SPP sú protichodné, a domnieva sa, že v súčasnosti 
je viac ako kedykoľvek v minulosti potrebné uskutočniť podrobnú a vyčerpávajúcu 
diskusiu o cieľoch SPP.


