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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri predkladaní revidovaných alebo 
nových návrhov o výdavkoch Komisia 
odhadne náklady na administratívne 
a kontrolné systémy, ako aj prípustné 
riziko chyby v prípade navrhnutých 
právnych predpisov na sumu finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Legislatívny orgán rozhodne v súlade s 
postupom stanoveným v článku 322 
ZFEÚ o úrovni prípustného rizika chyby 
na príslušnom stupni agregácie rozpočtu. 
Toto rozhodnutie sa zohľadní pri ročnom 
postupe udelenia absolutória v súlade s 
článkom 157 ods. 2. 

Legislatívny orgán rozhodne o úrovni 
prípustného rizika chyby na príslušnom 
stupni agregácie rozpočtu. Toto 
rozhodnutie sa zohľadní pri ročnom 
postupe udelenia absolutória v súlade s 
článkom 157 ods. 2. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty dodržiavajú pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami 
Únie zásady riadneho finančného 
hospodárenia, transparentnosti a 
nediskriminácie a zabezpečujú 
viditeľnosť činnosti Únie. Na tento účel 
členské štáty plnia povinnosti kontroly a 
auditu a preberajú na seba z nich 
vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v 
tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia 
sa môžu stanoviť v rámci predpisov 
platných v jednotlivých odvetviach.

1. Ak Komisia plní rozpočet 
prostredníctvom zdieľaného 
hospodárenia, úlohy plnenia rozpočtu sa 
delegujú na členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty pri vykonávaní úloh 
súvisiacich s plnením rozpočtu 
predchádzajú nezrovnalostiam a 
podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich 
nápravu. Na tento účel vykonávajú 
kontroly ex ante a ex post a v náležitých 
prípadoch aj kontroly na mieste s cieľom 
zaistiť, aby sa akcie financované z 
rozpočtu skutočne vykonali a správne 
implementovali, vymáhajú neoprávnene 
vyplatené finančné prostriedky a v prípade 
potreby iniciujú súdne konania.

2. Bez toho, aby boli dotknuté doplňujúce 
ustanovenia zahrnuté v príslušných 
predpisoch platných v jednotlivých 
odvetviach, a s cieľom zabezpečiť, aby sa 
v rámci zdieľaného hospodárenia 
používali finančné prostriedky v súlade s
platnými pravidlami a zásadami, členské 
štáty prijímajú všetky legislatívne, 
regulačné a administratívne alebo iné 
opatrenia nevyhnutné na ochranu 
finančných záujmov Únie. Na tento účel 
sa najmä:

Členské štáty ukladajú príjemcom účinné, 
odrádzajúce a primerané sankcie, ktoré sú 
stanovené v predpisoch platných v 
jednotlivých odvetviach a vo 

a) ubezpečujú, že akcie financované z 
rozpočtu sa skutočne realizujú, a 
zabezpečia, aby sa vykonávali správne;
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vnútroštátnych právnych predpisoch.
b) predchádzajú nezrovnalostiam a 
podvodom, odhaľujú a naprávajú ich;
c) získavajú späť chybne vyplatené alebo 
nesprávne použité finančné prostriedky 
alebo finančné prostriedky stratené 
v dôsledku nezrovnalostí alebo chýb;
Komisia posúdi systémy vytvorené 
v členských štátoch na základe ich 
žiadosti alebo svojho vlastného 
vyhodnotenia rizika alebo pri uplatňovaní 
predpisov platných v jednotlivých 
odvetviach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán udeľujúci akreditáciu je zodpovedný 
za dohľad nad subjektom a za prijatie 
všetkých opatrení potrebných na 
odstránenie nedostatkov v jeho fungovaní
vrátane pozastavenia platnosti a odobratia 
akreditácie.

Orgán udeľujúci akreditáciu je zodpovedný 
za monitorovanie dodržiavania 
akreditačných kritérií zo strany 
akreditačných orgánov na základe 
dostupných auditov a výsledkov kontrol. 
Akreditačný orgán prijíma všetky 
opatrenia potrebné na odstránenie 
nedostatkov vo vykonávaní úloh
zverených orgánom, ktoré akreditoval, 
vrátane pozastavenia platnosti a odobratia 
akreditácie.

Akreditované orgány v členských štátoch:
a) vykonávajú kontroly a zavádzajú 
účinný a efektívny systém vnútornej 
kontroly;
b) do 1. marca nasledujúceho 
rozpočtového roka poskytnú Komisii:
i) svoje ročné účtovné závierky 
obsahujúce výdavky vynaložené pri 
vykonávaní zverených úloh a predložené 
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Komisii na uhradenie vrátane súm 
vyplatených príjemcom, v prípade ktorých 
prebiehajú postupy vymáhania 
pohľadávok;
ii) súhrn výsledkov dostupných auditov a 
kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy 
systémových alebo opakujúcich sa 
nedostatkov, ako aj prijatých alebo
plánovaných nápravných opatrení a ich 
výsledkov;
iii) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu 
poskytujúce primeranú istotu o tom, že: 
— informácie uvedené v účtovnej závierke 
poskytujú pravdivý a reálny obraz;
— výdavky uvedené v účtovnej závierke 
boli použité na ich plánovaný účel a v 
súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia;
— zavedené kontrolné postupy poskytujú 
potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť 
a správnosť príslušných operácií. 
K týmto dokumentom sa priloží posudok 
nezávislého kontrolného orgánu k obsahu 
vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, 
vypracovaný v súlade s medzinárodne 
uznávanými audítorskými štandardmi. Ak 
posudok spochybní tvrdenia vo vyhlásení 
hospodáriaceho subjektu, kontrolný 
orgán o tom podá správu. V prílohe 
k posudku sa uvedie miera výskytu chýb 
na sumu finančných prostriedkov 
a analýza chýb, ako aj výhrady;
c) zaisťujú v súlade s článkom 31 ods. 2 
každoročné následné zverejnenie 
príjemcov finančných prostriedkov Únie a
d) zaisťujú ochranu osobných údajov, 
ktorá je v súlade so zásadami stanovenými 
v smernici 95/46/ES.
Ak členský štát akreditoval v jednotlivých 
oblastiach politiky viac než jeden subjekt, 
predloží Komisii do 15. februára 
nasledujúceho rozpočtového roka 
súhrnnú správu, ktorá pozostáva z 
prehľadu všetkých vyhlásení 
hospodáriacich subjektov o vierohodnosti 
na vnútroštátnej úrovni a nezávislých 
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audítorských stanovísk k týmto 
vyhláseniam, vypracovanú pre dotknutú 
oblasť politiky.
Členský štát začne súdne konanie, ktoré 
považuje za nevyhnutné a náležité.
Pokiaľ členské štáty oznámia chyby 
a/alebo nezrovnalosti Komisii hneď po 
ich zistení a napravia ich, finančné 
opravy týkajúce sa takýchto chýb a/alebo 
nezrovnalostí sa na ne nebudú vzťahovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Subjekty akreditované podľa odseku 3: 4. S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky použili v súlade s platnými 
predpismi, Komisia:

a) zriadia účinný a efektívny systém 
vnútornej kontroly a zaistia jeho 
fungovanie;

a) monitoruje, ako si členské štáty plnia 
povinnosti, a to najmä vykonávaním 
auditov počas plnenia programu;

b) používajú systém ročného účtovníctva, 
ktorý včas poskytuje presné, úplné a 
spoľahlivé informácie;

b) uplatňuje postupy pre včasné finančné 
schválenie účtovných závierok 
akreditovaných subjektov, pričom určuje, 
či sú účtovné závierky úplné, presné a 
pravdivé;

c) podliehajú nezávislému externému 
auditu vykonávanému v súlade s 
medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi audítorským útvarom, ktorý je 
funkčne nezávislý od akreditovaného 
subjektu;

c) vylúči z financovania výdavkov Únie 
úhrady, ktoré boli vykonané v rozpore 
s právom Únie.

d) zaisťujú v súlade s článkom 31 ods. 2 
každoročné následné zverejnenie 
príjemcov finančných prostriedkov Únie;

Podmienky, za ktorých môžu byť platby 
členským štátom pozastavené Komisiou 
alebo prerušené povoľujúcim úradníkom 
vymenovaným delegovaním, sa riadia 
predpismi platnými v jednotlivých 
odvetviach.
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f) zaisťujú ochranu osobných údajov, 
ktorá je v súlade so zásadami stanovenými 
v smernici 95/46/ES.

Komisia sa môže rozhodnúť, že po 
predložení pripomienok členského štátu 
úplne alebo čiastočne zruší prerušenie 
alebo pozastavenie platieb. Rozhodnutie 
o zrušení prerušenia alebo pozastavenia 
sa prikladá k výročnej správe o činnosti 
povoľujúceho úradníka vymenovaného 
delegovaním.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Subjekty akreditované podľa odseku 3 
tohto článku predložia Komisii do 1.
februára nasledujúceho rozpočtového 
roka:

vypúšťa sa

a) svoje účty, v ktorých sú uvedené 
výdavky vynaložené pri vykonávaní 
zverených úloh;
b) súhrn výsledkov všetkých dostupných 
auditov a kontrol, ktoré sa vykonali, 
vrátane analýzy systematických alebo
opakujúcich sa nedostatkov, ako aj 
prijatých alebo plánovaných nápravných 
opatrení;
c) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o 
vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, 
presnosti a vecnej správnosti účtovnej 
závierky, riadneho fungovania systémov 
vnútornej kontroly, ako aj zákonnosti a 
riadnosti príslušných operácií a 
dodržiavania zásady riadneho finančného 
hospodárenia; 
d) stanovisko nezávislého audítorského 
subjektu k vyhláseniu hospodáriaceho 
subjektu o vierohodnosti uvedenému v 
písmene c) tohto odseku, ktoré sa týka 
všetkých jeho častí.
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Ak členský štát akreditoval v jednotlivých 
oblastiach politiky viac než jeden subjekt, 
predloží Komisii do 15. februára 
nasledujúceho rozpočtového roka 
súhrnnú správu, ktorá pozostáva z 
prehľadu všetkých vyhlásení 
hospodáriacich subjektov o vierohodnosti 
na vnútroštátnej úrovni a nezávislých 
audítorských stanovísk k týmto 
vyhláseniam, vypracovanú pre dotknutú 
oblasť politiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia: vypúšťa sa
a) uplatní postupy pre včasné finančné 
schválenie účtov akreditovaných 
subjektov, pričom zaistí, aby boli účty 
úplné, presné a pravdivé a umožňovali 
včasné vyriešenie prípadov nezrovnalostí;
b) vylúči z financovania výdavkov Únie 
úhrady, ktoré boli vykonané v rozpore 
s právom Únie.
Podmienky, za ktorých môžu byť platby 
členským štátom pozastavené Komisiou 
alebo prerušené povoľujúcim úradníkom 
vymenovaným delegovaním, sa riadia 
predpismi platnými v jednotlivých 
odvetviach pre jednotlivé odvetvia. 

Or. en


