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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
oddiel III – Komisia 
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória 
za rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie za rok 2019 o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ 
(COM(2020)0265),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami inštitúcií3, správu Dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav 
na konci roka 2019 spolu s odpoveďami inštitúcií4a na osobitné správy Dvora audítorov,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu 
za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
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č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 
na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2021),

1. udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 2019 / odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória Komisii 
za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, národným parlamentom, ako 
aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich 
uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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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 2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za 
rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.



PR\1211752SK.docx 7/58 PE655.922v01-00

SK

na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 
a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES9,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 
absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019 / odkladá 
svoje rozhodnutie o absolutóriu riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 
2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii 
a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie 
(v sérii L).

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.
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3. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky 
za rozpočtový rok 2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné 
podniky za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória 
za rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 
2004/20/ES a 2007/372/ES9,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje úradujúcej riaditeľke Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky 
absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019/odkladá 
svoje rozhodnutie o absolutóriu úradujúcej riaditeľke Výkonnej agentúry pre malé 
a stredné podniky za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, úradujúcej 
riaditeľke Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Rade, Komisii a Dvoru 
audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii 
L).

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.
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4. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, 
zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória 
za rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje 
rozhodnutie 2004/858/ES9,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, 
ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú 
agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, 
zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny10,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje riaditeľke Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo 
a potraviny absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 
2019/odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu riaditeľke Výkonnej agentúry pre 
spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za plnenie rozpočtu výkonnej 
agentúry za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľke 
Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Rade, 

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.
10 Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.
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Komisii 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 Európskej rady pre výskum 
za rozpočtový rok 2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady 
pre výskum za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória 
za rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 
2008/37/ES9,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium 
za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2019 / odkladá svoje rozhodnutie 
o absolutóriu riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby 
zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.
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6. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 
2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum 
za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória 
za rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES9,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu 
výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019 / odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu 
riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry 
za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich 
uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.
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7. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za rozpočtový 
rok 2019
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete 
za rozpočtový rok 20193,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za 
rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami agentúr4,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória výkonným agentúram za 
plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje 
štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva7, 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 agentúry8, a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý 
odsek,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, 
ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 
2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES9,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete absolutórium za plnenie 
rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019 / odkladá svoje rozhodnutie 
o absolutóriu riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete za plnenie rozpočtu 
výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
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 2019, oddiel III – 
Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi 
Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby 
zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.
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8. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za 
rozpočtový rok 2018 (COM(2020)0311) a na doplňujúce podrobné odpovede,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie za rok 2019 o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ 
(COM(2020)0265),

– so zreteľom na výročnú správu Komisie predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 (COM(2020)0268) a pracovný dokument 
útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2020)0117),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2019 
spolu s odpoveďami inštitúcií3, správu Dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav 
na konci roka 2019 spolu s odpoveďami inštitúcií4a na osobitné správy Dvora audítorov,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií5, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu 
za rozpočtový rok 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 

1 Ú. v. EÚ L 67/1, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 Ú. v. EÚ C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 Ú. v. EÚ C 384,13.11.2020, s. 1.
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a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä 
na jeho články 69, 260, 261 a 262;

– 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 Spoločenstva7, a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

1. schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 2019 / odkladá účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného 
rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí 
o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru 
Európskej únie, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným 
parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

6 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
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9. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie 
všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia 
a výkonné agentúry
(2020/2140(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu 
Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia,

– so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtov výkonných agentúr 
za rozpočtový rok 2019,

– so zreteľom na článok 99 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny 
rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A9-0000/2021),

keďže:

A. rozpočet Únie je dôležitým nástrojom na dosiahnutie spoločných politických cieľov 
a v priemere predstavuje 2,1 % všeobecných verejných výdavkov členských štátov 
a celkových verejných výdavkov v Únii;

B. keď Parlament udeľuje absolutórium Komisii, overuje a hodnotí, či sa prostriedky použili 
správne a či sa dosiahli ciele politík;

C. postup udeľovania absolutória za rok 2019 sa vzťahuje na rok vyznačujúci sa politickým 
a inštitucionálnym prechodom s voľbami do Európskeho parlamentu a novým volebným 
obdobím, ktoré sa začalo 2. júla 2019, a vymenovaním novej Komisie, ktorá sa ujala 
funkcie 1. decembra 2019 a ktorá stanovila nové politické priority, ako je Európska zelená 
dohoda a čoraz väčšie zameranie na digitalizáciu Únie;

D. pandémia nového koronavírusu (COVID-19) si nevyžiadala žiadne úpravy číselných 
údajov vykázaných v ročnej účtovnej závierke Únie za rok 2019; v roku 2020 
a v nadchádzajúcich rokoch však bude mať pandémia COVID-19 veľký globálny vplyv 
a výrazne ovplyvní aj rozpočet Únie a v tejto súvislosti bude mať od roku 2020 
vykonávanie iniciatív Únie v oblasti okamžitej reakcie dosah na vykazovanie, meranie 
alebo reklasifikáciu viacerých aktív a záväzkov vo finančných výkazoch Únie; 

Politické priority
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1. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, je dôležité dodržiavať zásadu 
správneho finančného riadenia zakotvenú v článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ);

2. upozorňuje, že v článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré nadobudlo 
účinnosť 2. augusta 2018, sa rozšírilo vymedzenie konfliktu záujmov; zdôrazňuje, že 
Komisia musí zabezpečiť, aby sa tieto ustanovenia vykonávali s náležitou starostlivosťou 
v celej Únii a aby sa všetky formy konfliktov záujmov riešili efektívne a účinne počas 
celého plnenia rozpočtu Únie;

3. opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne hodnotenie preventívnych opatrení 
prijatých členskými štátmi na predchádzanie konfliktom záujmov; v tejto súvislosti víta 
usmernenia Komisie s názvom Usmernenia o predchádzaní konfliktom záujmov podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré boli členským štátom zaslané v auguste 2020 
a ktorých cieľom je podporiť jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa 
konfliktov záujmov a zvýšiť informovanosť o uplatniteľnosti týchto pravidiel, a to aj 
v súvislosti so zdieľaným riadením;

4. víta novú inštitucionálnu stratégiu boja proti podvodom, ktorú Komisia prijala v apríli 
2019 na základe iniciatívy úradu OLAF s cieľom zlepšiť svoje poznatky o podvodoch a 
analytickú schopnosť riadiť opatrenia boja proti podvodom, zabezpečiť spoluprácu medzi 
oddeleniami a výkonnými agentúrami v boji proti podvodom a posilniť inštitucionálny 
dohľad nad ním;

5. schvaľuje odporúčania Dvora audítorov a nabáda Komisiu a ďalšie príslušné strany, aby 
ich čo najskôr vykonávali, pričom zdôrazňuje niektoré z najdôležitejších a 
najnaliehavejších odporúčaní uvedených ďalej;

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

6. víta to, že Dvor audítorov považuje účtovnú závierku Únie za rok 2019 za spoľahlivú a 
že dospel k záveru, že v príjmoch sa v roku 2019 nevyskytli významné chyby;

7. vyjadruje však hlboké poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov musel po prvýkrát za štyri 
roky vydať záporný výrok k zákonnosti a správnosti výdavkov súvisiacich s účtovnou 
závierkou;

8. konštatuje, že dôvody tohto záporného výroku sú:

a) zvýšenie najpravdepodobnejšej miery chybovosti platieb podľa Dvora 
audítorov, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže platby boli v roku 2019 
ovplyvnené najpravdepodobnejšou mierou chybovosti 2,7 % (v porovnaní s 2,6 
% v roku 2018 a 2,4 % v roku 2017);

b) viac ako polovica (53,1 %) výdavkov bola významne ovplyvnená chybami, 
najmä pokiaľ ide o výdavky založené na uhradení nákladov, v ktorých bola 
zaznamenaná miera chybovosti až 4,9 % (v porovnaní so 4,5 % v roku 2018 a 
3,7 % v roku 2017); konštatuje, že toto zvýšenie je do veľkej miery spôsobené 
nárastom výdavkov v oblasti „Súdržnosti“, keďže výdavky v tejto oblasti sa 
v roku 2019 zvýšili na 66,9 miliardy EUR;  
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9. upozorňuje, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, chyby oprávnenosti (konkrétne 
neoprávnené náklady v žiadostiach o úhradu nákladov a neoprávnené projekty, činnosti 
alebo príjemcovia) v platbách založených na uhradení nákladov, kde sa na výdavky často 
vzťahujú zložité pravidlá, boli hlavnými faktormi, ktoré prispeli k odhadovanej miere 
chybovosti vysokorizikových výdavkov za rok 2019 na úrovni 74 % (v porovnaní so 68 
% v roku 2018);

10. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že osobitná úloha Komisie, ako je zohľadnená 
v jej metodike, a nedostatky v kontrolách ex post, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou systému 
kontroly, vplývajú na odhady miery chybovosti Komisie; 

11. berie na vedomie, že Dvor audítorov poskytol v roku 2019 údaje o konkrétnych mierach 
chybovosti v štyroch okruhoch VFR: „Konkurencieschopnosť“, „Súdržnosť“, „Prírodné 
zdroje“ a „Administratíva“; upozorňuje, že Dvor audítorov zistil za rok 2019 najvyššiu 
odhadovanú mieru chybovosti vo výdavkoch v časti „Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ na úrovni 4,4 %;

12. berie na vedomie, že Dvor audítorov neurobil odhad miery chybovosti vo výdavkových 
oblastiach v rámci okruhov VFR 3 „Bezpečnosť a občianstvo“ a 4 „Globálna Európa“; 
pripomína, že uvedenie mier chybovosti by umožnilo porovnateľnosť medzi 
rozpočtovými rokmi;

13. konštatuje, že Dvor audítorov kontroloval operácie v celkovej hodnote 126,1 miliardy 
EUR (z celkových výdavkov Únie vo výške 159,1 miliardy EUR) a že oblasť „Prírodné 
zdroje“ tvorila najväčší podiel (47,2 %) celkového kontrolovaného súboru Dvora 
audítorov, za ktorou nasledovali oblasti „Súdržnosť“ (22,5 %) a „Konkurencieschopnosť“ 
(13,2 %);

Rozpočtové a finančné riadenie

14. poznamenáva, že v roku 2019 boli viazané rozpočtové prostriedky dostupné v 
konečnom rozpočte takmer v plnej miere použité (pri miere 99,4 %), zatiaľ čo miera 
použitia platobných rozpočtových prostriedkov bola o niečo nižšia (98,5 %);

15. vyjadruje poľutovanie nad prijatím troch opravných rozpočtov v roku 2019, ktorými sa 
viazané rozpočtové prostriedky zvýšili o 0,4 mld. EUR a platobné rozpočtové prostriedky 
o 0,3 mld. EUR;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nesplatené záväzky naďalej rástli a ku koncu roka 2019 
dosiahli 298,0 miliardy EUR (v porovnaní s 281,2 miliardy EUR v roku 2018); 
konštatuje, že úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v ročných rozpočtoch bola 
v posledných rokoch výrazne nižšia ako strop VFR, čo môže viesť k vyšším platobným 
potrebám v budúcnosti;

17. upozorňuje, že podľa Dvora audítorov bola celková miera čerpania EŠIF (európskych 
štrukturálnych a investičných fondov) nižšia ako v zodpovedajúcom roku 
predchádzajúceho VFR, keďže ku koncu roka 2019 bolo z celkových pridelených 
prostriedkov EŠIF na súčasný VFR (465 miliárd EUR) členským štátom vyplatených len 
40 % (v porovnaní so 46 % do konca roka 2012); konštatuje, že len deväť členských 
štátov malo v rámci súčasného VFR vyššiu mieru čerpania než v predchádzajúcom VFR 
a že celková rýchlosť čerpania v roku 2019 zostala takmer rovnaká ako v roku 2018; 
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18. okrem toho konštatuje, že do začiatku roka 2019, po piatich rokoch súčasného VFR, len 
približne 17 % celkového financovania EŠIF viazaného prostredníctvom finančných 
nástrojov v rámci zdieľaného riadenia (FISM) dosiahlo konečného príjemcu;

19. poznamenáva, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa značné sumy nevyužitého 
ročného predbežného financovania z EŠIF vrátili do rozpočtu Únie (7,7 miliardy EUR 
v roku 2019), a to najmä z dôvodu oneskorení vo vykonávaní; 

20. konštatuje, že hlavné finančné riziká, ktorým bol rozpočet Únie vystavený v roku 2019, 
boli spojené s finančnými operáciami vo forme úverov krytých priamo rozpočtom Únie 
(53,7 %) a finančnými operáciami krytými záručným fondom Únie (46,3 %); konštatuje, 
že po pripočítaní možných budúcich platieb týkajúcich sa záruky EFSI (Európsky fond 
pre strategické investície) dosiahla suma celkového rizika, ktoré znáša rozpočet Únie, do 
konca roka 2019 výšku 90,5 miliardy EUR; 

21. vyzýva Komisiu, aby poskytla úplný obraz o expozícii rozpočtu Únie v každoročnej 
správe o zárukách krytých všeobecným rozpočtom, vrátane rizika spojeného so zárukou 
EFSI, ako aj všetkými príslušnými budúcimi finančnými operáciami;

22. pripomína, že Únia v posledných rokoch čoraz viac využíva finančné nástroje 
a rozpočtové záruky poskytované skupine EIB; pripomína, že v súčasnosti sa na operácie 
skupiny EIB, ktoré nie sú financované z rozpočtu Únie, ale ktoré sledujú rovnaké ciele 
Únie, nevzťahuje audítorský mandát Dvora audítorov;

23. poznamenáva, že súčasná dohoda medzi Komisiou, EIB a Dvorom audítorov o auditoch 
operácií financovaných alebo podporovaných z rozpočtu Únie uplynie v roku 2020; 
považuje to za príležitosť zabezpečiť, aby Dvor audítorov mohol vykonávať audit 
správnosti a výkonnosti činností EIB, na ktoré sa nevzťahuje osobitný mandát Únie; 

24. konštatuje, že menová politika spôsobila pokles dlhodobej úrokovej sadzby používanej 
na ocenenie záväzkov súvisiacich so zamestnaneckými požitkami (diskontná sadzba), 
ktorá sa po prvýkrát stala zápornou, čo viedlo k výraznému zvýšeniu záväzkov rozpočtu 
Únie ku koncu roka o 17,2 miliardy EUR; očakáva, že tento trend bude pokračovať, 
keďže ECB bude naďalej pokračovať vo svojich akomodačných menových politikách, 
a žiada, aby sa prijali náležité preventívne opatrenia;    

Odporúčania

25. vyzýva Komisiu, aby: 

 starostlivo sledovala platobné potreby a v rámci svojich inštitucionálnych 
právomocí prijala opatrenia, aby bola zabezpečená dostupnosť platobných 
rozpočtových prostriedkov so zreteľom na riziko ich nedostatku a mimoriadne 
potreby vyplývajúce z pandémie COVID-19;

 pokračovala vo vydávaní výročnej správy o finančných nástrojoch v rámci 
zdieľaného riadenia (FISM), a to i na úrovni jednotlivých finančných nástrojov 
v nasledujúcom VFR;
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 poskytla úplný obraz o expozícii rozpočtu Únie v každoročnej správe o zárukách 
krytých všeobecným rozpočtom, vrátane rizika vyvolaného zárukou EFSI, ako aj 
všetkými príslušnými finančnými operáciami spojenými s budúcnosťou;

 v kontexte krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 prehodnotila, či sú existujúce 
mechanizmy na zmiernenie expozície rozpočtu EÚ voči riziku dostatočné 
a primerané, a preskúmala cieľovú mieru tvorby rezerv záručných fondov 
pokrývajúcich záruky poskytnuté z rozpočtu EÚ;

 predložila výročné správy o tom, ako by pretrvávajúce nízke, mimoriadne nízke 
a záporné úrokové sadzby mohli ovplyvniť rozpočet Únie;

26. žiada Radu spolu s Európskym parlamentom, aby:

 vyzvali EIB, aby umožnila Dvoru audítorov skontrolovať aspekty správnosti 
a výkonnosti jej finančnej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje osobitný mandát Únie;

Výkonnosť rozpočtu Únie

27. víta prvú samostatnú a úplnú správu Dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu Únie – stav 
na konci roka 2019 a nabáda Dvor audítorov, aby túto správu v nadchádzajúcich rokoch 
naďalej vypracúval a rozvíjal;

28. berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že Komisia má uspokojivé postupy na 
vypracovanie svojej výročnej správy o riadení a výkonnosti a prehľadu výkonnosti 
programov; súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia by mala aj po skončení obdobia VFR 
podávať správy o výkonnosti programov;

29. nabáda Komisiu, aby naďalej zlepšovala spoľahlivosť informácií o výkonnosti ako 
dôležitého nástroja na hodnotenie úspešnosti programov; to by malo zahŕňať šírenie 
poznatkov získaných od výboru pre kontrolu regulácie, najmä tých, ktoré sa týkajú návrhu 
a metodiky;

30. dôrazne podporuje odporúčanie, aby Komisia zlepšila vysvetlenia týkajúce sa určovania 
cieľov a podporných údajov; ciele by mali byť ambiciózne, ale realistické a zároveň 
merateľné na základe spoľahlivých údajov; zároveň zdôrazňuje, že ukazovatele 
výsledkov a dosahu sú vhodnejšie na meranie výkonnosti než ukazovatele vstupov a 
výstupov;

31. vyzýva Komisiu, aby do svojich správ o výkonnosti zahrnula dôkladnejšiu analýzu 
efektívnosti a hospodárnosti programov, keď budú k dispozícii informácie, 
systematickejšiu analýzu významných vonkajších faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť 
programu; jasne by malo byť posúdené, či všetky udávané ukazovatele výkonnosti 
smerujú k dosiahnutiu cieľov; jasne a vyvážene by sa mala posúdiť výkonnosť a toto 
posúdenie by malo podrobne zahŕňať všetky ciele programu;  

32. zdôrazňuje, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách správne finančné riadenie 
znamená účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť a že Komisia by mala zabezpečiť 
zameranie na všetky tri prvky;

Výročná správa o riadení a výkonnosti
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33. konštatuje, že podľa Komisie celková suma viazaných rozpočtových prostriedkov 
implementovaných v roku 2019 predstavovala 161 miliárd EUR: na okruh 1 bolo 
vyčlenených 81 miliárd EUR, ktoré boli rozdelené medzi okruh 1a 
„Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ (14 % celkového rozpočtu) a okruh 1b 
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ (35 % celkového rozpočtu), 59 miliárd 
EUR na okruh 2 „Udržateľný rast: prírodné zdroje“ (37 % celkového rozpočtu), 4 
miliardy EUR na okruh 3 „Bezpečnosť a občianstvo“, 12 miliárd EUR na kruh 4 
„Globálna Európa“ a 6 miliárd EUR na „Administratívne výdavky“ Komisie v okruhu 5;    

34. konštatuje, že v roku 2019 dosiahli výdavky z rozpočtu Únie 147 miliárd EUR, ktoré sa 
uskutočnili vo viac ako 240 000 platbách; zdôrazňuje, že 71 % rozpočtu sa plnilo v rámci 
zdieľaného riadenia a zvyšok buď priamo vynaložila Komisia (22 %) alebo nepriamo v 
spolupráci s poverenými subjektmi (7 %);

35. pripomína odhad Komisie, že v roku 2019 výdavky súvisiace s klímou dosiahli 35 miliárd 
EUR, čo zodpovedá 21 % rozpočtu Únie, a že rozpočet Únie v období 2014 – 2020 na 
ciele v oblasti klímy celkovo prispeje 211 miliardami EUR, čo zodpovedá 19,8 % 
celkových výdavkov a to je mierne pod pôvodným cieľom 20 % v dôsledku nižších 
príspevkov počas prvých rokov obdobia;  

36. poznamenáva, že 11 z 50 generálnych riaditeľov Komisie vydalo vo svojich výročných 
správach o činnosti za rok 2019 kvalifikované vyhlásenie s celkovo 18 výhradami (v 
porovnaní so 40 výhradami 20 útvarov v roku 2018); upozorňuje, že v prípade 17 výhrad 
Komisia uplatnila nové pravidlo de minimis a že tieto výhrady už Komisia nepovažovala 
za zmysluplné;

37. berie na vedomie, že podľa Komisie boli v roku 2019 potvrdené nápravné opatrenia vo 
výške 1,5 miliardy EUR (o 25 % viac ako v roku 2018);

38. konštatuje, že za rok 2019 bol odhad Komisie týkajúci sa celkového rizika pri ukončení 
na úrovni 0,7 % (v porovnaní s 0,8 % v roku 2018) príslušných výdavkov; konštatuje, že 
vzhľadom na vyššie riziko pri platbe v súvislosti s výdavkami na súdržnosť bolo celkové 
riziko pri platbe odhadované Komisiou vyššie ako v predchádzajúcich rokoch, a to na 
úrovni 2,1 % v roku 2019 (v porovnaní s 1,7 % v roku 2018), ale keďže odhadované 
budúce opravy boli takisto vyššie (1,4 % v porovnaní s 0,9 % v roku 2018), Komisia 
dospela k stabilnému riziku pri ukončení a s odhadom rizika pri ukončení menej ako 2 % 
usúdila, že jej viacročné systémy kontroly zabezpečujú účinnú ochranu rozpočtu Únie; 
ďalej poukazuje na to, že podľa vlastného odhadu Komisie boli výdavky s rizikom pri 
platbe nad prahom významnosti veľmi vysoké, a to 67 miliárd EUR; 

39. poznamenáva, že pokiaľ ide o vlastný odhad Komisie týkajúci sa rizika pri platbe, Dvor 
audítorov poukázal na určité problémy v súvislosti s konkrétnymi okruhmi VFR:

 „Konkurencieschopnosť“: audity ex post nezahŕňali najmä platby alebo zúčtovania 
vykonané v príslušnom roku na účely vyhlásenia o vierohodnosti a nie vždy sa 
ukázali ako spoľahlivé;

 „Prírodné zdroje“: kontrola členských štátov, ako je zaznamenaná v štatistikách 
kontrol, nezachytila všetky chyby a Komisia musela vykonať úpravy, pričom tieto 
úpravy sa vo všeobecnosti zakladali na paušálnych sadzbách a spoľahlivosť 
výsledkov práce certifikačných orgánov bola obmedzená;
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 „Súdržnosť“: kontroly orgánov auditu sa nie vždy ukázali ako spoľahlivé;

 „Globálna Európa“: v krajinách, v ktorých sa realizujú projekty, bol nedostatočný 
počet kontrol na mieste, nedostatočné pokrytie príslušných aspektov postupov 
verejného obstarávania, široký priestor na odhad vplyvu jednotlivých chýb a 
nedostatočné vlastné testovanie v prípade operácií, ktoré už kontrolovali iní;

Príjmy

40. konštatuje, že celkové príjmy za rok 2019 predstavovali 163,9 miliardy EUR;

41. pripomína, že väčšina príjmov (88 %) pochádza z troch kategórií vlastných zdrojov:

 vlastný zdroj založený na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavuje 64 % 
príjmov Únie a vyrovnáva rozpočet Únie po vypočítaní príjmov zo všetkých 
ostatných zdrojov (každý členský štát prispieva v pomere k svojmu HND);

 tradičné vlastné zdroje (TVZ) predstavujú 13 % príjmov Únie a zahŕňajú dovozné 
clá vybrané členskými štátmi (rozpočet Únie dostáva 80 % celkovej sumy, členské 
štáty si ponechávajú zvyšných 20 % na pokrytie nákladov na výber);

 vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) predstavuje 11 % príjmov 
Únie (príspevky v rámci tohto vlastného zdroja sa vypočítavajú pomocou jednotnej 
sadzby uplatňovanej na harmonizované vymeriavacie základy DPH členských 
štátov);

42. poznamenáva, že príjmy zahŕňajú aj sumy prijaté z iných zdrojov (najvýznamnejšími 
spomedzi týchto zdrojov sú príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov EÚ (8 % 
príjmov Únie), ako sú príjmy týkajúce sa zúčtovania EPZF a EPFRV a z účasti krajín 
mimo EÚ na výskumných programoch);

43. je znepokojený nedostatkami, ktoré Dvor audítorov zistil v správe stanovených ciel, ktoré 
ešte neboli vybrané vnútroštátnymi orgánmi; konštatuje, že v členských štátoch, ktoré 
Dvor audítorov navštívil, sa zistili najmä oneskorenia pri oznamovaní colných dlhov 
(v Poľsku), oneskorené vymáhanie takýchto dlhov (v Belgicku, Nemecku a Poľsku) 
a nedostatočná dokumentácia na potvrdenie správnosti zaúčtovaných ciel (v Nemecku);

44. berie na vedomie nedostatky v riadení ešte nevybraných ciel členskými štátmi, ako sa 
uvádza v 15 z 27 správ o kontrole TVZ, ktoré Komisia vydala v roku 2019 (zistenia v 10 
z týchto 15 správ boli klasifikované ako systematické);

45. podčiarkuje, že dva hlavné systémové nedostatky sa týkajú chýbajúcich celoúnijných 
noriem pre vykonávanie colných kontrol na zmiernenie rizika podhodnoteného dovozu 
v celej colnej únii, ako aj toho, že členské štáty nie sú schopné identifikovať 
najrizikovejšie hospodárske subjekty na úrovni Únie na audity po prepustení;

46. poznamenáva, že podľa posúdenia Komisie malo 24 z 28 členských štátov čiastočne 
uspokojivé alebo neuspokojivé kontrolné stratégie na zisťovanie rizík podhodnotenia;

47. berie na vedomie, že opatrenia na identifikáciu a výber najrizikovejších dovozcov 
na audity po prepustení sú v rámci colnej únie obmedzené, pretože neexistuje spoločná 
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databáza Únie zahŕňajúca všetky dovozy uskutočnené hospodárskymi subjektmi;

48. poznamenáva, že z celkových výhrad k DPH, v rámci ktorých bol výpočet základu DPH 
otvorený počas obdobia 10 a viac rokov, a celkových bodov v súvislosti s TVZ, ktoré 
zostali nevyriešené viac než päť rokov od konania kontroly Komisie, bolo dlhodobo 
otvorených len 15 % výhrad k DPH a 34 % nevyriešených bodov v súvislosti s TVZ;

49. upozorňuje, že z ôsmich dlhodobo otvorených výhrad k DPH stanovených Komisiou 
a preskúmaných Dvorom audítorov sa päť týkalo postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti voči členským štátom z dôvodu možného nesúladu so smernicou o DPH;

50. konštatuje, že 54 dlhodobo nevyriešených bodov v súvislosti s TVZ overených Dvorom 
audítorov zo 122 poukazuje na to, že následné opatrenia Komisie a uzatvorenie týchto 
bodov trvali príliš dlho; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezaviedla systém 
následných opatrení uprednostňujúci nevyriešené body v súvislosti s TVZ v poradí podľa 
ich významu (z hľadiska finančného vplyvu alebo systémového významu v prípade 
nefinančných nedostatkov); 

51. pripomína, že v rámci viacročného overovacieho cyklu HND Komisia skúma, či postupy, 
ktoré členské štáty používajú na zostavenie svojich národných účtov, sú v súlade s ESA 
2010 a či sú údaje o HND porovnateľné, spoľahlivé a úplné; berie na vedomie, že 
ukončenie overovacieho cyklu viedlo k novým, špecifickejším výhradám, ako je výhrada 
umožňujúca revíziu údajov o HND všetkých členských štátov tak, aby zahŕňali presnejší 
odhad aktív nadnárodných spoločností v oblasti výskumu a vývoja (R&D), čo je odhad, 
ktorý komplikuje globalizácia, a skutočnosť, že takéto aktíva sa jednoducho presúvajú 
cez hranice (Komisia spolu s členskými štátmi bude pokračovať až do septembra 2022 
s cieľom posúdiť, či sú aktíva v oblasti výskumu a vývoja nadnárodných spoločností 
náležite oceňované v členských štátoch);

52. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Generálne riaditeľstvo pre rozpočet (GR BUDG) už 
štvrtý rok po sebe vydalo výhradu k hodnote TVZ vybraných Spojeným kráľovstvom 
z dôvodu, že táto krajina neposkytla do rozpočtu Únie neodvedené clá na dovoz textilu a 
obuvi, pričom podvod s podhodnotením sa rozšíril do viacerých členských štátov Únie, 
čo má za následok ďalšie potenciálne straty na TVZ;

53. berie na vedomie, že podľa Komisie boli príjmy z HND v roku 2019 vyššie 
o 3,0 mld. EUR po úpravách minulých súm (prevažne za roky 2012 – 2017), keď boli 
základy HND aktualizované na základe skutočných údajov;

Odporúčania

54. vyzýva Komisiu, aby:

 poskytovala členským štátom pravidelnú podporu pri výbere najrizikovejších 
dovozcov na kontroly po prepustení, a to:

a) zhromažďovaním a analýzou príslušných údajov o dovoze na úrovni Únie a 
výmenou výsledkov jej analýzy s členskými štátmi;

b) po sfunkčnení systému Surveillance III poskytovaním usmernení o tom, ako 
vykonávať analýzu údajov v rámci tohto nového systému;



PR\1211752SK.docx 29/58 PE655.922v01-00

SK

 zrevidovala svoje postupy:

a) vytvorením systému monitorovania otvorených bodov v súvislosti s TVZ na 
základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií, ktorými sa zoradia 
nedostatky zistené v členských štátoch podľa priority;

b) a stanovením lehôt pre členské štáty na riešenie takýchto nedostatkov a pre 
následné opatrenia vrátane výpočtu úrokov z omeškania a vymáhania súm, 
ktoré sa majú sprístupniť do rozpočtu Únie;

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

55. konštatuje, že platby v podokruhu 1a „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ 
predstavovali 21,7 miliardy EUR a boli vyplatené prostredníctvom týchto programov 
a politík:

 „Výskum“, do výšky 55,2 % rozpočtu podokruhu alebo 11,9 miliardy EUR;

  „Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport“, do výšky 13,2 % rozpočtu 
podokruhu alebo 2,8 miliardy EUR;

 „Doprava a energia“, do výšky 11,3 % rozpočtu podokruhu alebo 2,5 miliardy 
EUR;

 „Vesmír“, do výšky 7,6 % rozpočtu podokruhu alebo 1,7 miliardy EUR;

 „Ostatné akcie a programy“, do výšky 12,7 % rozpočtu podokruhu alebo 2,8 
miliardy EUR;

56. konštatuje, že hlavnými programami Komisie sú Horizont 2020 (H2020) a siedmy 
rámcový program pre výskum a technologický rozvoj (RP7) v oblasti výskumu 
a inovácií1, Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, Galileo, 
EGNOS, ITER a NPE ako veľké projekty v oblasti infraštruktúry, EFSI ako záručný fond; 

57. berie na vedomie, že väčšinu výdavkov na tieto programy riadi priamo Komisia, a to aj 
prostredníctvom výkonných agentúr, a má podobu grantov pre prijímateľov z verejného 
alebo zo súkromného sektora podieľajúcich sa na projektoch; berie na vedomie, že 
výdavky v rámci programu Erasmus+ riadia zväčša vnútroštátne agentúry v mene 
Komisie (približne 80 % grantov);

Zistenia Dvora audítorov

58. považuje za znepokojujúce, že zo 130 preskúmaných operácií 51 (39 %) obsahovalo 
chyby;

59. je hlboko znepokojený tým, že na základe 28 chýb, ktoré Dvor audítorov vyčíslil, je 
odhadovaná miera chybovosti 4,0 %; pripomína, že tento údaj je podobný mieram 
zisteným v rokoch 2015, 2016 a 2017;

1 Na roky 2007 – 2013
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60. zdôrazňuje, že výdavky na RP7 a Horizont 2020 sú aj naďalej vystavené vyššiemu riziku 
a sú hlavným zdrojom chýb, pričom Dvor audítorov zistil vyčísliteľné chyby týkajúce sa 
neoprávnených nákladov v 24 z 80 operácií v oblasti výskumu a inovácií vo vzorke (3 
z 10 v rámci 7. RP a 21 zo 70 v rámci programu Horizont 2020, čo predstavuje 78 % 
odhadovanej miery chybovosti Dvora audítorov v tomto podokruhu v roku 2019); 

61. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 60 % chýb tvorili neoprávnené priame osobné náklady; 
zdôrazňuje, že napriek úsiliu o zjednodušenie pravidiel vykazovania osobných nákladov 
v rámci programu Horizont 2020 zostáva ich výpočet hlavným zdrojom chýb 
v žiadostiach o uhradenie nákladov; podporuje názor Dvora audítorov, že metodika 
výpočtu osobných nákladov sa v rámci programu Horizont 2020 stala v niektorých 
ohľadoch zložitejšou, čo zvýšilo riziko chýb (z 24 operácií ovplyvnených vyčísliteľnými 
chybami sa 23 týkalo nesprávneho uplatňovania metodiky výpočtu osobných nákladov);  

62. považuje za veľmi poľutovaniahodné, že „nezákonné/diskriminačné kritériá 
výberu/zadania zákazky“ predstavovali 16 % chýb;

63. podobne považuje za veľmi poľutovaniahodné, že „iné neoprávnené priame náklady 
(DPH, cestovné náklady, vybavenie)“ predstavovali 15 % chýb;

64. berie na vedomie, že v prípade iných programov a činností Dvor audítorov zistil 
vyčísliteľné chyby v 4 z 50 operácií vo vzorke (chyby sa týkali projektov v rámci 
programov Erasmus+ a NPE);

65. zdôrazňuje, že MSP sú náchylnejšie na chyby než iní príjemcovia, keďže viac ako 
polovica zistených vyčísliteľných chýb (17 z 28) zahŕňala financovanie súkromných 
príjemcov, hoci príslušné operácie predstavovali len 42 (32 %) zo 130 operácií vo vzorke 
(MSP tvorili 12 % vzorky, ale predstavovali 21 % vyčísliteľných chýb); 

66. konštatuje, že 22 výskumných projektov, ktoré Dvor audítorov kontroloval, sa 
uskutočnilo v iných menách ako euro, pričom výmenný kurz použitý v desiatich z týchto 
projektov nebol kurz stanovený v pravidlách (finančný vplyv takýchto chýb nie je sám 
osebe významný, ale ich častý výskyt poukazuje na nedostatočné oboznámenie sa 
s pravidlami);

67. zdôrazňuje, že ak by Komisia riadne využila všetky informácie, ktoré mala k dispozícii, 
odhadovaná miera chybovosti za tento podokruh by bola nižšia o 1,1 percentuálneho 
bodu;

Odporúčania 

68. vyzýva Komisiu, aby:

 vykonávala viac cielených kontrol žiadostí MSP o preplatenie nákladov a zlepšila 
informačnú kampaň o finančných pravidlách programu Horizont 2020 s osobitným 
zameraním na týchto dôležitých prijímateľov;

 pripomenula všetkým prijímateľov v rámci programu Horizont 2020 pravidlá 
výpočtu a vykazovania osobných nákladov a venovala pritom osobitnú pozornosť 
hlavným druhom chýb;
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 v nasledujúcim rámcovom programe pre výskum (Horizont Európa) ešte viac 
zjednodušila pravidlá týkajúce sa osobných nákladov;

 riešila v prípade programu Horizont 2020 pripomienky predložené po preskúmaní 
ex post auditov Dvorom audítorov, ktoré sa týkali dokumentácie, konzistentnosti 
výberu vzoriek a kvality audítorských postupov; a v súvislosti s tretím kolom 
auditov zadaných externým firmám prijala primerané opatrenia na to, aby boli 
audítori plne oboznámení s pravidlami programu Horizont 2020, a overovala 
kvalitu ich práce;

Výkonnosť: Horizont 2020

69. zdôrazňuje, že v kontexte špecifického cieľa 5 „Vedúce postavenie Európy v priemysle 
prostredníctvom výskumu, technologického rozvoja, demonštračných činností a inovácií 
vo viacerých podporných a priemyselných technológiách“ z programového výkazu 
vyplýva, že program nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa, pokiaľ ide 
o patentové prihlášky, hoci programový výkaz poskytuje informácie aj o udelených 
patentoch, čo je lepšie meradlo výkonnosti, ale neuvádzajú sa žiadne cieľové hodnoty ani 
čiastkové ciele; 

70. zdôrazňuje, že v kontexte ukazovateľa špecifického cieľa 5 „podiel zúčastnených firiem 
zavádzajúcich inovácie, ktoré sú nové pre firmu alebo trh“ sa v programovom výkaze 
neuvádzajú čiastkové ciele ani cieľové hodnoty pre tento ukazovateľ; preto sa nemôže 
použiť na posúdenie toho, či je program na dobrej ceste, čím sa znižuje užitočnosť tohto 
ukazovateľa;

71. zdôrazňuje, že v kontexte špecifického cieľa 8 „zlepšiť celoživotné zdravie a blahobyt 
pre všetkých“ sa cieľová hodnota uvádza pre rok 2020, ale v skutočnosti by sa to malo 
chápať tak, že bude dosiahnutá, „keď sa dokončia posledné akcie financované v rámci 
programu Horizont 2020“, zatiaľ čo v programovom výkaze sa uvádza, že „cieľové 
hodnoty platia pre celý pilier Spoločenské výzvy (špecifické ciele: 8 – 14), a nie pre 
každý individuálny špecifický cieľ“, a preto porovnávanie skutočnej hodnoty a cieľovej 
hodnoty nemá význam; 

72. vyzýva Komisiu, aby:

 lepšie komunikovala so žiadateľmi a prijímateľmi (zaviedla lepšie postupy a 
kontroly, pokiaľ ide o výkon funkcií asistenčnej služby, a najmä RES, a zvýšila 
informovanosť o nástrojoch, prostredníctvom ktorých môžu prijímatelia 
oznamovať nejednotné zaobchádzanie počas procesu podávania žiadostí alebo 
počas realizácie svojich projektov; vyriešila zostávajúce technické problémy, ktoré 
sa týkajú účastníckeho portálu, zlepšila jeho dizajn, navigáciu a funkciu 
vyhľadávania);

 zintenzívnila testovanie jednorazových platieb (s cieľom analyzovať výsledky už 
vyhlásených výziev v rámci programu Horizont 2020 a podávať o nich správy 
hneď, ako budú k dispozícii prvé výsledky; začala nové pilotné iniciatívy 
vo väčšom rozsahu s cieľom identifikovať najvhodnejšie typy projektov, posúdiť 
možné nevýhody a navrhnúť vhodné nápravné opatrenia);

 preskúmala častejšie využívanie dvojfázových hodnotení návrhov (s cieľom určiť 
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väčší počet tém, pri ktorých by použitie dvojfázového hodnotenia návrhov mohlo 
znížiť administratívnu záťaž pre neúspešných žiadateľov, a zároveň zabezpečiť čo 
najkratší čas na udelenie grantu, ak je rýchlosť dosiahnutia trhu rozhodujúca);

 opätovne preskúmala podmienky odmeňovania odborných hodnotiteľov 
(aktualizovala sadzbu dennej odmeny a prehodnotila čas, ktorý experti potrebujú 
na vykonanie spoľahlivých hodnotení návrhov projektov);

 stabilizovala pravidlá a usmernenia pre účastníkov (s cieľom zachovať kontinuitu 
pravidiel účasti medzi rámcovými programami vždy, keď je to možné; 
minimalizovať zmeny usmernení počas vykonávania rámcového programu; 
zjednodušiť časové výkazy s cieľom vyhnúť sa zbytočnému vykazovaniu práce 
podľa pracovných balíkov; preskúmať možnosť širšieho akceptovania bežných 
postupov účtovania nákladov, najmä pokiaľ ide o osobné náklady);

 zlepšila kvalitu externe zabezpečovaných auditov ex post (zlepšila svoje 
mechanizmy na preskúmanie kvality externe zabezpečovaných auditov ex post a 
urýchlila tieto audity);

 ďalej zjednodušovala nástroje a usmernenia pre MSP (tak, aby čo najmenej 
zaťažovali MSP, a najmä startupy, ktoré nemajú zdroje a zamestnancov na 
zvládnutie ich zložitosti);

Výkonnosť: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

73. pripomína, že všeobecným cieľom EFSI je „podpora investícií posilňujúcich rast v súlade 
s prioritami Únie“; zatiaľ čo špecifickým cieľom je „zvýšiť objem operácií financovania 
a investičných operácií skupiny EIB v prioritných oblastiach“;

74. vyjadruje znepokojenie nad tým, že dostupné informácie o výkonnosti poskytujú 
podrobnosti o mobilizovaných investíciách v rámci schválených operácií, počte 
schválených projektov, multiplikačných účinkoch a pokrytí členských štátov, ale žiadny 
z piatich ukazovateľov nesleduje úroveň rizika alebo penetráciu kľúčových oblastí 
uvedených vo všeobecnom cieli;

75. zdôrazňuje, že ukazovateľmi sa nemeria pokrok v dosahovaní špecifického cieľa ako 
takého, ktorým je zvýšenie objemu operácií EIB, najmä riskantnejších operácií;

76. pripomína, že EFSI účinne získaval finančné prostriedky na podporu značných 
dodatočných investícií, ale v niektorých prípadoch nadhodnotil rozsah, v akom EFSI 
skutočne prispel k dodatočným investíciám do reálnej ekonomiky (hodnotenie EFSI a 
osobitná správa Dvora audítorov2 tiež zdôraznili, že celý objem financovania nemožno 
pripísať len EFSI);

77. upozorňuje, že vo vykazovanom odhade mobilizovaných investícií nie je zohľadnená 
skutočnosť, že niektoré operácie EFSI nahradili iné operácie EIB a finančné nástroje 
Únie, alebo skutočnosť, že časť podpory z EFSI smerovala na projekty, ktoré mohli byť 

2 Osobitná správa EDA č. 3/2019 s názvom Európsky fond pre strategické investície: aby bol úplne úspešný, je 
potrebné prijať opatrenia, bod 81.
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financované z iných zdrojov, aj keď za odlišných podmienok;

78. zdôrazňuje, že podľa správy EIB o EFSI za rok 2019 je väčšina operácií EFSI tzv. 
osobitnými činnosťami, ktoré zo svojej podstaty predstavujú vyššie riziko ako bežné 
operácie EIB (objem nových takýchto činností podpísaných v roku 2019 predstavoval 15 
miliárd EUR, približne 25 % celkových úverov EIB v danom roku, zatiaľ čo úroveň pred 
EFSI bola nižšia ako 10 %);

79. zdôrazňuje, že v nezávislom hodnotení Komisie sa uvádza, že od začatia fungovania EFSI 
bol zavedený celý rad nových, riskantnejších produktov, napríklad kapitálové nástroje 
a nástroje na rozdelenie rizika s finančnými sprostredkovateľmi v rámci okna pre 
infraštruktúru a inovácie (IIW).

80. vyjadruje znepokojenie nad geografickým rozdelením (na konci roka 2019 sa 80 % 
podpísaných operácií týkalo Únie-15, čo presahuje hospodársku váhu týchto krajín v Únii 
meranú podľa HDP a tvorby hrubého fixného kapitálu, zatiaľ čo Únia-13 dostala len 
10 %, zvyšok išiel na kategóriu „iné“, najmä na projekty viacerých krajín);

81. vyzýva Komisiu a EIB, aby:

 preskúmali využívanie rizikovejších produktov EIB v rámci EFSI (v prípade 
operácií EFSI s národnými podpornými bankami a inštitúciami by EIB mala hľadať 
príležitosti na zvýšenie využívania širšieho spektra podriadeného dlhového 
financovania, ak je to riadne odôvodnené; pomohlo by to zabezpečiť, aby 
financovanie z EFSI dopĺňalo financovanie poskytované národnými podpornými 
bankami a inštitúciami (NPBI); EIB by mala podporovať aj používanie vhodných 
produktov na rozdelenie rizika pre všetky NPBI, najmä tie, ktoré sú v súčasnosti 
nedostatočne zastúpené v operáciách EFSI); zadali vypracovanie štúdie o rizikách 
strednodobého a dlhodobého rizikového profilu produktov EIB s vyšším rizikom v 
rámci EFSI;  

 podporovali komplementárnosť medzi finančnými nástrojmi Únie a rozpočtovými 
zárukami Únie (v kontexte nových programov VFR by Komisia mala navrhnúť, 
aby finančné nástroje Únie boli súdržné a komplementárne, z hľadiska jednotlivých 
politických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, aby sa zabránilo konkurencii medzi 
nástrojmi);

 zlepšili posudzovanie toho, či potenciálne projekty EFSI mohli byť financované 
z iných zdrojov (EIB by mala vo fáze posudzovania projektu posúdiť 
pravdepodobnosť nahradenia iných zdrojov financovania; EIB by mala tieto 
informácie využívať pri posudzovaní oprávnenosti operácií EFSI);

 lepšie odhadovali mobilizované investície (v metodike výpočtu multiplikátora 
EFSI, ktorú spoločne vypracovali Komisia a EIB, by sa mali prijať primerané 
opatrenia na to, aby sa včas zistili a opravili prípady, keď EIB podporuje investíciu 
priamo aj nepriamo prostredníctvom rôznych operácií EFSI, aby sa zabránilo 
dvojitému započítaniu);

 zlepšili geografické rozloženie investícií podporovaných z EFSI (Komisia a EIB by 
mali prostredníctvom riadiaceho výboru EFSI posúdiť hlavné príčiny 
pozorovaného geografického rozloženia a poskytnúť odporúčania na opatrenia, 
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ktoré sa majú prijať v zostávajúcom období vykonávania EFSI; riadiaci výbor EFSI 
by mal posúdiť účinok prijatých opatrení);

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

82. konštatuje, že platby v podokruhu 1b „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ 
predstavovali 53,8 miliardy EUR a boli vyplatené prostredníctvom týchto programov a 
politík:

 Európsky fond regionálneho rozvoja a iné regionálne operácie, do výšky 54,9 % 
rozpočtu podokruhu alebo 29,6 miliardy EUR;

 Kohézny fond, do výšky 16,4 % rozpočtu podokruhu alebo 8,8 miliardy EUR;

 Európsky sociálny fond, do výšky 25,9 % rozpočtu podokruhu alebo 13,9 miliardy 
EUR;

 ostatné programy, do výšky 2,8 % rozpočtu podokruhu alebo 1,5 miliardy EUR;

83. pripomína, že v rámci podokruhu Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť členské štáty 
vo všeobecnosti predkladajú viacročné operačné programy (OP) na začiatku každého 
programového obdobia na celé obdobie trvania VFR; po schválení Komisiou sa 
zodpovednosť za vykonávanie OP rozdeľuje medzi Komisiu (GR pre regionálnu a mestskú 
politiku (GR REGIO) a GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR 
EMPL)) a členské štáty;

Zistenia Dvora audítorov

84. považuje za znepokojivé, že na základe 236 preskúmaných operácií orgány auditu 
neodhalili 29 chýb, pričom orgány auditu predtým zistili 64 chýb a orgány zodpovedné 
za programy uplatnili opravy (v celkovej výške 334 mil. EUR za obidve programové 
obdobia spolu) a že Dvor audítorov odhaduje mieru chýb na úrovni 4,4 %;

85. konštatuje, že orgány auditu vykázali v balíkoch dokumentov na zabezpečenie 
uistenia/balíkoch ukončenia programov za 236 operácií vo vzorke Dvora audítorov 64 
vyčísliteľných chýb, ktoré sa týkali neoprávnených nákladov (39), verejného 
obstarávania (24) a chýbajúcej podpornej dokumentácie (1 chyba);

86. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 55 % chýb vytvorili tzv. neoprávnené 
projekty; konštatuje, že pri piatich projektoch EFRR z programového obdobia 2014 – 
2020 bola poskytnutá pomoc prijímateľom alebo na operácie, aj keď nespĺňali podmienky 
oprávnenosti stanovené v uplatniteľnom nariadení a OP;

87. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 24 % chýb predstavovalo porušenie pravidiel 
vnútorného trhu (9 % – porušenia pravidiel štátnej pomoci; 15 % – závažné 
nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania);

88. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 12 % chýb tvorili neoprávnené výdavky;

89. vyjadruje veľké znepokojenie nad nedostatkami zistenými v práci niekoľkých orgánov 
auditu zahrnutých do vzorky Dvora audítorov, čo v súčasnosti obmedzuje spoliehanie sa 
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na túto prácu (prepočítaná miera bola nad 2 % prahom významnosti v deviatich z 20 
balíkov dokumentov na zabezpečenie uistenia za obdobie 2014 – 2020, Komisia upravila 
zostatkovú chybovosť pre osem balíkov dokumentov na zabezpečenie uistenia na úroveň 
vyššiu ako 2 %); 

90. konštatuje, že v prípade 120 operácií zo vzorky operácií (55 %) bol Dvor audítorov 
schopný vyvodiť záver na základe preskúmania práce orgánov auditu; vyjadruje veľké 
znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky týkajúce sa rozsahu, kvality 
a/alebo dokumentácie práce orgánov auditu v 100 operáciách (45 %), čo si vyžiadalo, aby 
Dvor audítorov opätovne vykonal príslušné audítorské postupy;

91. zdôrazňuje, že v roku 2019 Komisia vykonala 26 auditov zhody (14 GR REGIO a 12 GR 
EMPL) v 11 členských štátoch a vo svojich návrhoch správ o všetkých týchto auditoch 
zhody dospela k záveru, že zostatková chybovosť vykázaná vo výročných kontrolných 
správach orgánov auditu za účtovný rok 2017/2018 bola podhodnotená (Komisia preto 
zvýšila tieto miery);  

92. konštatuje, že 13 z týchto auditov zhody (5 GR REGIO a 8 GR EMPL) bolo dokončených 
do mája 2020, ale v prípade polovice týchto auditov preto zostatkové miery ešte neboli 
konečné;

93. zdôrazňuje, že v praxi sa väčšina výhrad uvedených vo výročných správach o činnosti za 
rok 2019 zakladala najmä na chybovosti účtovnej závierky za roky 2018/2019, ktorá ešte 
nebola prijatá, a preto obe GR uviedli, že chybovosť za obdobie 2018/2019 sa potvrdí 
najskôr vo výročných správach o činnosti za rok 2020;

Odporúčania

94. vyzýva Komisiu, aby:

 objasnila podmienky oprávnenosti (a to aj vymedzením pojmu „fyzicky ukončené“ 
a/alebo „plne implementované“ operácie s cieľom pomôcť členským štátom overiť, 
či sú operácie v súlade s článkom 65 ods. 6 NSU, a zabrániť nezisteniu 
neoprávnených operácií);

 prijala opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti zostatkových mier vykázaných orgánmi 
auditu (analyzovala hlavné zdroje neodhalených chýb a vypracovala spolu 
s orgánmi auditu potrebné opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti vykázaných 
zostatkových mier);

Výkonnosť: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF)

95. pripomína, že EFRR sa vzťahuje na všetky členské štáty a je zameraný na viaceré kľúčové 
prioritné oblasti, ako je inovácia a výskum, podpora malých a stredných podnikov (MSP) 
a nízkouhlíkové hospodárstvo. konštatuje, že v roku 2019 Komisia pridelila z rozpočtu 
EFRR 31,1 mld. EUR; pripomína, že z KF sa poskytuje podpora členským štátom 
s  hrubým národným dôchodkom (HND) na obyvateľa nižším ako 90 % priemeru Únie 
a financujú sa z neho najmä projekty súvisiace s transeurópskymi dopravnými sieťami 
a životným prostredím, pričom jeho rozpočtové prostriedky na rok 2019 predstavovali 
11,5 miliardy EUR;
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96. poznamenáva, že oba fondy podliehajú zdieľanému riadeniu zo strany Komisie 
a členských štátov a že sa vykonávajú prostredníctvom operačných programov (OP), 
ktoré vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia;

97. zdôrazňuje, že informácie z ukazovateľov výstupov a výsledkov sa dopĺňajú výsledkami 
viacerých hodnotení a štúdií, v ktorých sa analyzujú výsledky za obdobie 2007 – 2013 
a počiatočné štádiá plánovania a vykonávania programov politiky súdržnosti na roky 
2014 – 2020; vyjadruje poľutovanie nad tým, že oneskorené načasovanie týchto 
hodnotení znamená, že získané ponaučenia prichádzajú príliš neskoro na to, aby mali 
vplyv na súčasné alebo nasledujúce programové obdobie (napríklad výsledky hodnotení 
ex post za roky 2014 – 2020 sa očakávajú do konca roka 2025, ako sa to vyžaduje v NSU, 
ale vtedy už bude programové obdobie 2021 – 2027 v piatom roku a Komisia bude 
pravdepodobne v značne pokročilom štádiu prípravy legislatívnych návrhov na obdobie 
po roku 2027); 

98. vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že sa pripravilo ex post hodnotenie EFRR/KF 
za roky 2007 – 2013 na vyvodenie záverov o celkovom vplyve programov a celkových 
kvalitatívnych záverov, ale nevyvodili sa závery o plnení zámerov a cieľov; navyše sa 
systematicky neanalyzovali ani synergie medzi financovaním z EFRR/KF 
a vykonávaním sektorových politík EÚ, čo by pomohlo objasniť príspevok politiky 
súdržnosti k plneniu strategických cieľov stratégie Európa 2020;

99. zdôrazňuje, že v rámci politiky súdržnosti, pre ktorú sú charakteristické rozsiahle 
projekty v oblasti infraštruktúry, môže nastať časový posun medzi začiatkom programu, 
jeho vykonávaním a realizáciou výstupov a výsledkov; považuje za znepokojivé, že 
pokrok pravdepodobne ovplyvňujú aj pomerne nízke úrovne vykonávania politiky 
súdržnosti v porovnaní so zvyškom rozpočtu EÚ; konštatuje, že tieto faktory spolu 
so skutočnosťou, že najnovšie dostupné údaje (v období vykonávania trvajúcom do konca 
roku 2023) sa týkajú konca roku 2018, sťažujú v tomto štádiu vyvodenie záverov o plnení 
cieľov;  

100. zdôrazňuje, že ciele politiky súdržnosti, napríklad tie, ktoré súvisia s mierou 
zamestnanosti, hospodárskym rozvojom, klímou a energetikou, sú výrazne ovplyvňované 
širokou škálou vnútroštátnych a vonkajších faktorov v Európe aj vo svete; zdôrazňuje, že 
financovanie politiky súdržnosti v mnohých členských štátoch spravidla predstavuje len 
malú časť z finančných prostriedkov určených na tieto záležitosti, a tak môže mať iba 
veľmi obmedzený vplyv na pokrok dosiahnutý týmito členskými štátmi pri plnení daných 
cieľov; 

101. poznamenáva, že Únia má k dispozícii celý rad nástrojov politiky na splnenie svojich 
cieľov politiky súdržnosti na vysokej úrovni, ktorých jednou časťou sú EFRR a KF, že 
na riešenie daných cieľov sú určené aj iné fondy a legislatívne iniciatívy, a že preto často 
nie je možné rozlíšiť účinky jednotlivých nástrojov politiky na pokrok pri plnení cieľov;

102. vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkovo len jedna tretina ukazovateľov je na dobrej 
ceste k splneniu cieľových hodnôt a približne polovica ukazovateľov nie je na dobrej 
ceste; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z deviatich ukazovateľov súvisiacich 
so všeobecnými cieľmi sú len dva na dobrej ceste, zatiaľ čo približne jedna tretina 
ukazovateľov má strednodobý čiastkový cieľ stanovený na rok 2018;

103. konštatuje, že celkovo 40 % ukazovateľov výstupov je na dobrej ceste a že v prípade 
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ukazovateľov výsledkov a vplyvu je tento percentuálny podiel 10 %;

104. pripomína, že Európa 2020 je stratégia EÚ na vysokej úrovni na obdobie rokov 2010 až 
2020; konštatuje, že na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia určila deväť ukazovateľov 
na meranie pokroku v plnení cieľov tejto stratégie v oblastiach zamestnanosti, výskumu 
a vývoja, zmeny klímy a energetiky, vzdelávania a chudoby a sociálneho vylúčenia; 
konštatuje, že podľa Komisie sa na základe údajov z roku 2018 ciele v oblastiach 
zamestnanosti a vzdelávania pravdepodobne splnia, zatiaľ čo pokrok pri plnení cieľov 
v oblastiach výskumu a vývoja a chudoby a sociálneho začlenenia je nedostatočný 
a pravdepodobne sa nesplnia;  

105. zdôrazňuje, že zo všetkých 10 ukazovateľov z programových výkazov súvisiacich 
s cieľom podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach je na 
dobrej ceste len jeden – „počet domácností so zlepšeným ukazovateľom klasifikácie 
spotreby energie“;

106. zdôrazňuje skutočnosť, že v reakcii na vypuknutie epidémie COVID-19 Únia zaviedla 
opatrenia na zvýšenie flexibility členských štátov pri využívaní prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov (napríklad sa upustilo od požiadavky 
venovať pevný podiel prostriedkov z EŠIF na kľúčové témy, flexibilita ponúknutá 
v návrhu však môže ovplyvniť schopnosť Únie dosiahnuť ciele pôvodne stanovené 
v operačných programoch); 

107. súhlasí so stanoviskom Dvora audítorov, že existujú presvedčivé náznaky, že Únia 
nesplní ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030; konštatuje, že podľa Komisie sa 
dosiahol iba obmedzený pokrok v znižovaní nepriaznivých vplyvov na životné prostredie 
vyplývajúcich z využívania prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že súhlasí s Dvorom 
audítorov, že polovica členských štátov Únie čelí riziku, že nevyrobí dostatok elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov na splnenie svojich cieľov do roku 2020; konštatuje, že 
v situačnej správe o opatreniach Únie v oblasti energetiky a zmeny klímy Dvor audítorov 
uviedol, že znižovanie emisií skleníkových plynov očakávané členskými štátmi 
nedosiahne cieľovú hodnotu 40 % do roku 2030; 

108. upozorňuje, že v správe z roku 20193 EEA zdôraznila, že súčasné tempo pokroku nebude 
stačiť na splnenie cieľov v oblasti klímy a energetiky na roky 2030 a 2050;

109. vyjadruje poľutovanie nad tým, že len polovica zo 16 ukazovateľov súvisiacich s cieľom 
„podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach“ je na dobrej ceste k splneniu cieľových hodnôt; zdôrazňuje, že členské 
štáty v poslednej správe schválenej Komisiou znížili väčšinu cieľových hodnôt na rok 
2023, v niektorých prípadoch o značné hodnoty (napríklad kombinovaná cieľová hodnota 
EFRR a KF pre ukazovateľ „celková dĺžka novej železničnej trate“ sa znížila z 947 km 
na 579 km (39 %) a kombinovaná cieľová hodnota EFRR a KF pre ukazovateľ „celková 
dĺžka nových alebo zlepšených tratí električiek a metra“ sa znížila zo 680 km na 441 km 
(35 %); 

110. zdôrazňuje, že všetky ukazovatele v tejto oblasti politiky sú ukazovatele výstupu: 

3 EEA, Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020: znalosti potrebné na prechod k udržateľnej Európe, 
2019.
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poskytujú najmä údaje o vykonávaní programu z hľadiska vybudovanej infraštruktúry, 
ale neexistujú žiadne spoločné ukazovatele na meranie výsledkov (správa Dvora 
audítorov o cestách spolufinancovaných Úniou4 naznačuje, že Komisia neoznamuje 
informácie, ako sú úspory času alebo vyššia priemerná rýchlosť, hoci sú tieto informácie 
niekedy k dispozícii);

111. zdôrazňuje, že v nedávnom audite Dvora audítorov týkajúcom sa hlavných dopravných 
infraštruktúr (TFI)5 sa uvádza, že je nepravdepodobné, že základná dopravná sieť Únie 
dosiahne svoju plnú kapacitu do roku 2030, a navyše EDA v situačnej správe uviedol, že 
vzhľadom na to, že rozsah financovania z prostriedkov Únie je v porovnaní s celkovými 
potrebami obmedzený, je potrebné zamerať sa na priority s najvyššou pridanou hodnotou 
Únie; 

112. zastáva názor uvedený v audite Dvora audítorov týkajúcom sa TFI, že prognózy objemu 
dopravy boli zvyčajne príliš optimistické, nedobre koordinované, nezakladali sa na 
spoľahlivých ekonomických hodnoteniach a niekedy boli veľmi zjednodušujúce a že 
najmä analýzy nákladov a prínosov neboli riadne použité ako nástroj tvorby politiky;

113. považuje za veľmi poľutovaniahodné, že Komisia vo svojom legislatívnom návrhu EŠIF 
na roky 2021 – 2027 odstraňuje všetky požiadavky na posudzovanie špecifické pre veľké 
projekty, vrátane požiadavky na analýzu nákladov a prínosov, a hoci sa to považuje za 
zníženie všeobecnej administratívnej záťaže, prevažuje to zvýšené riziko, že 
spolufinancované investície neponúknu ekonomicky najvýhodnejšie ponuky; 

114. považuje skutočnosť, že len 3 z 9 ukazovateľov (33 %) z programových výkazov 
súvisiacich so špecifickým cieľom EFRR „posilnenie konkurencieschopnosti MSP“ sú 
na dobrej ceste k splneniu cieľových hodnôt, za nedostatočnú výkonnosť; zdôrazňuje, že 
tieto tri ukazovatele sa týkajú výstupov a merajú počet podnikov podporovaných z EFRR, 
zatiaľ čo iné ukazovatele, napríklad ukazovatele, ktorými sa meria to, či súkromné 
investície zodpovedajú verejnej podpore podnikov, a zvýšenie zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch, nie sú na dobrej ceste; 

115. konštatuje, že financovanie z EFRR sa využívalo spolu s vnútroštátnymi zdrojmi podpory 
MSP, a to buď doplnením existujúcich vnútroštátnych opatrení, alebo vyplnením medzier 
v systéme podpory, pričom sa však zistilo6, že synergie medzi podporou z EFRR a ESF 
boli vo všeobecnosti nízke, a to aj napriek dôležitosti ochrany zamestnanosti;

116. berie do úvahy, že v kontexte auditu Dvora audítorov týkajúceho sa vyhlásenia 
o vierohodnosti za rok 2019 bolo dokončených len 11 zo 121 projektov 
spolufinancovaných z EFRR a KF, ktoré viedlo 12 členských štátov; konštatuje, že 7 
projektov splnilo svoje ciele v plnej miere a 2 projekty čiastočne, zatiaľ čo ostatné dva 
projekty ich nesplnili;

Prírodné zdroje

4 EDA, osobitná správa č. 9/2020, Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť ešte nie je plne 
funkčná.
5 EDA, osobitná správa č. 10/2020, Hlavné dopravné infraštruktúry EÚ: dopravná sieť nebola dokončená včas.
6 Európska komisia, Ex post hodnotenie rokov 2007 – 2014, Podpora pre MSP – rozšírenie výskumu a vývoja 
v MSP a rozvoj MSP, február 2016.
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117. konštatuje, že platby v okruhu „Prírodné zdroje“ predstavovali 59,5 miliardy EUR a boli 
vyplatené prostredníctvom týchto programov a politík:

 priame platby v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 
až do výšky 69,5 % alebo 41,4 miliardy EUR;

 výdavky súvisiace s trhom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného 
fondu (EPZF) až do výšky 4,0 % alebo 2,4 miliardy EUR;

 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) do výšky 23,9 % 
alebo 14,2 miliardy EUR; 

 Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) až do výšky 1,4 % alebo 0,8 miliardy 
EUR;

 ostatné programy až do výšky 1,2 % alebo 0,7 miliardy EUR;

118. berie do úvahy, že existujú dva hlavné súbory ukazovateľov určených na monitorovanie 
výkonnosti SPP, pričom obidva vychádzajú predovšetkým zo správ členských štátov 
a údajov získaných Eurostatom:

 spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF) obsahuje 
210 ukazovateľov: 45 ukazovateľov kontextu, 84 ukazovateľov výstupov, 
41 ukazovateľov výsledkov, 24 ukazovateľov cieľovej hodnoty a 16 ukazovateľov 
vplyvu;

 programové výkazy SPP obsahujú 63 ukazovateľov, pričom väčšina z nich 
pochádza z CMEF; 6 je určených na meranie vplyvov súvisiacich s troma 
všeobecnými cieľmi, zvyšok sú ukazovatele výstupov/vstupov, výsledkov a 
vplyvu, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi;

Zistenia Dvora audítorov

119. považuje za znepokojivé, že z 251 preskúmaných operácií7 44 (18 %) obsahovalo chyby, 
zatiaľ čo 207 (82 %) bolo bez chýb; vyjadruje znepokojenie nad tým, že na základe 36 
chýb, ktoré EDA kvantifikoval, a na základe ďalších dôkazov, ktoré boli poskytnuté 
v rámci kontrolného systému, považuje EDA mieru chýb v oblasti „Prírodné zdroje“ 
za blízku prahu významnosti;

120. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 70 % chýb tvorila kategória neoprávnený 
prijímateľ/projekt/výdavok či činnosť;

121. konštatuje, že zo 136 operácií v oblasti rozvoja vidieka 114 nebolo ovplyvnených 
chybami, 5 prípadov chýb malo vplyv presahujúci 20 % a 15 operácií obsahovalo chyby 
pod 20 % skúmanej sumy a 2 platby vykazovali problémy s dodržiavaním predpisov bez 
finančného vplyvu;

7 Vzorku tvorilo 136 platieb v rámci programov rozvoja vidieka, 95 priamych platieb, 14 trhových opatrení a 
6 platieb v oblasti rybárstva, životného prostredia a klímy.
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122. konštatuje, že zo 68 platieb na investičné projekty, ako je modernizácia 
poľnohospodárskych podnikov, podpora základných služieb a obnova obcí vo vidieckych 
oblastiach, investície do obhospodarovania lesov a podpora miestneho rozvoja vedeného 
komunitou, bolo 9 ovplyvnených chybami, vrátane dvoch prípadov, keď prijímateľ 
a/alebo projekt nesplnili podmienky oprávnenosti;

123. konštatuje, že zo 68 platieb na základe plochy alebo počtu zvierat deklarovaných 
poľnohospodármi a požiadaviek na splnenie environmentálnych a klimatických kritérií 
bolo 8 operácií ovplyvnených malými chybami pod 5 % skúmanej sumy, 1 prípad chýb 
spadal medzi 5 % a 20 % a v dvoch ďalších prípadoch prijímatelia porušili podmienky 
oprávnenosti súvisiace so životným prostredím a klímou, čo viedlo k chybám 
prekračujúcim 20 % skúmanej sumy; 

124. konštatuje, že zo 14 operácií týkajúcich sa trhových opatrení platobné agentúry v 5 
prípadoch uhradili neoprávnené náklady, čo zahŕňa aj 3 prípady nedodržania pravidiel 
oprávnenosti, ktoré viedli k chybám prevyšujúcim 20 % skúmanej sumy;

125. poznamenáva, že zo 6 operácií týkajúcich sa rybného hospodárstva, životného prostredia 
a opatrení v oblasti klímy mali 2 projekty neoprávnené prvky v refundovaných nákladoch; 

Správnosť výdavkov v rámci SPP

126. je znepokojený obmedzenou spoľahlivosťou výsledkov práce certifikačných orgánov 
z dôvodu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov zistil v niektorých kontrolách certifikačných 
orgánov a ich v metodikách výberu vzoriek;

127. zdôrazňuje , že GR AGRI odhadlo riziko pri platbe za rok 2019 na približne 1,9 % 
v prípade výdavkov SPP ako celku, pričom riziko pri platbe predstavovalo približne 1,6 
% v prípade priamych platieb, 2,7 % v prípade rozvoja vidieka a 2,8 % v prípade trhových 
opatrení;

Výkonnosť SPP

128. považuje za znepokojivé, že Dvor audítorov zistil nedostatky v súbore ukazovateľov 
výkonnosti SPP:

 Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019 sa uvádza málo vyčíslených 
informácií o výsledkoch a vplyve SPP a prezentuje sa príliš pozitívny slovný opis 
úspechov politiky tým, že sa zameriava skôr na výstupy ako na výsledky:

a) Komisia uvádza, že „viac ako 85 % cieľových hodnôt opatrení proti zmene 
klímy v odvetví poľnohospodárstva sa už dosiahlo v oblastiach riadenia 
biodiverzity, pôdy a vody“. Tieto cieľové hodnoty vychádzajú z oblastí podľa 
špecifických opatrení EPFRV, t. j. výstupov. Neukazujú, či platby mali nejaký 
účinok na stav podporovaných oblastí. Komisia tvrdí, že EPFRV „významne 
prispieva k rozvoju. Výrazne sa zlepšilo napríklad širokopásmové pripojenie na 
internet vo vidieckych oblastiach (59 % domácností malo v roku 2019 prístup 
k sieti novej generácie)“. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa však 
neuvádza žiadna informácia o príspevku EPFRV k tomuto údaju;
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 Ukazovatele v programových výkazoch poskytujú informácie najmä o výstupoch, 
ktoré sú ľahšie merateľné a menej ovplyvnené vonkajšími faktormi ako výsledky 
a vplyvy:

a) v intervenčnej logike Komisie sa prepájajú ciele, opatrenia a ukazovatele 
výstupov SPP, ale neidentifikujú sa v nej potreby ani plánované výsledky 
a cieľové hodnoty. V intervenčnej logike Komisie pre priame platby sa 
nevymedzuje, aká úroveň príjmov poľnohospodárov sa prostredníctvom SPP 
plánuje dosiahnuť;

b) cieľové hodnoty pre všeobecné ciele SPP a pre väčšinu špecifických cieľov 
EPZF sú vyjadrené ako želané trendy (napr. „zvýšiť“ čistú pridanú hodnotu v 
nákladoch faktorov v poľnohospodárstve alebo „znížiť“ emisie skleníkových 
plynov z poľnohospodárstva). Konečný výsledok ovplyvňuje viacero 
vonkajších faktorov a Komisia nie vždy identifikovala príčinnú súvislosť medzi 
SPP a danou premennou. Cieľové hodnoty vyjadrené len ako smerovanie, a nie 
ako vyčíslené hodnoty, znemožňujú stanovenie čiastkových cieľov;

c) väčšina ukazovateľov CMEF, ktoré nie sú uvedené v programových výkazoch, 
sú ukazovatele výstupov; neposkytujú významné dodatočné informácie 
o výkonnosti pri dosahovaní cieľov politiky. V podporných hodnotiacich 
štúdiách sa často poukazuje na to, že nedostatok údajov z monitorovania 
(opatrení) je obmedzením pri analýze vplyvu. EDA poukázal8 na obmedzenia 
informácií o výkonnosti získaných prostredníctvom ukazovateľov CMEF;

 Pokiaľ ide o všeobecný cieľ životaschopnej výroby potravín, priamymi platbami sa 
znížilo kolísanie príjmov poľnohospodárov. Chýbajúce referenčné hodnoty 
primeranej životnej úrovne a neexistencia bližšieho zamerania výdavkov však 
zároveň znížili efektívnosť priamej podpory:

a) všetky tri ukazovatele súvisiace so všeobecným cieľom životaschopnej výroby 
potravín (zvýšenie čistej pridanej hodnoty v nákladoch faktorov 
v poľnohospodárstve, zvýšenie poľnohospodárskej produktivity a obmedzenie 
cenovej variability) odrážajú makroekonomický vývoj. Hoci tieto ukazovatele 
vykazujú pozitívny trend, SPP má na ne len malý alebo dokonca žiadny 
preukázateľný vplyv;

b) špecifický cieľ EPZF, ktorým je udržanie stability príjmov poľnohospodárov 
poskytovaním priamej podpory príjmov, má jediný ukazovateľ: podiel priamej 
podpory na príjmoch poľnohospodárskych podnikov. V roku 2017 sa hodnota 
tohto ukazovateľa pohybovala od 8 % v Holandsku po 50 % na Slovensku. 
Cieľom je udržať pomer stabilný. To však nie je v súlade s cieľom politiky, 
ktorým je zvýšenie individuálnych príjmov ľudí pracujúcich 
v poľnohospodárstve a zároveň obmedzenie potreby priamej podpory;

8 Pozri osobitné správy č. 1/2016 (meranie výkonnosti v súvislosti s príjmami poľnohospodárov), bod 92; 
č. 10/2017 (mladí poľnohospodári), body 70 až 71; č. 13/2020 (biodiverzita na poľnohospodárskej pôde), body 
49, 59, 71 a 81; stanovisko EDA č. 7/2018, body 68 až 71.
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c) Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019 
argumentovala, že príjmy poľnohospodárov zaostávajú za platmi 
v hospodárstve ako celku. Komisia uviedla, že v roku 2017 predstavoval 
priemerný príjem v odvetví poľnohospodárstva približne 46,5 % priemerných 
miezd v hospodárstve EÚ-28. Na odhad poľnohospodárskeho príjmu Komisia 
používa podnikateľský príjem na rodinnú pracovnú jednotku. Tento údaj však 
nezohľadňuje rozdielnu demografickú situáciu dvoch skupín obyvateľstva 
(mnohí poľnohospodári sú v dôchodkovom veku) ani príjmy domácností 
pôsobiacich v poľnohospodárstve získané mimo poľnohospodárstva. 
Kľúčovým prvkom pri posudzovaní životnej úrovne poľnohospodárov je 
disponibilný príjem, v ktorom sa zohľadňujú aj nepoľnohospodárske príjmy;

d) v roku 2016 boli približne dve tretiny9 poľnohospodárskych podnikov v Únii 
menšie ako 5 hektárov. Keďže priame platby súvisia s poľnohospodárskou 
plochou, približne 80 % podpory smeruje k približne 20 % prijímateľov. 
V skutočnosti viac ako 30 % platieb smeruje k 2 % prijímateľov, z ktorých 
každý dostane v priamych platbách viac ako 50 000 EUR. Rôzne mechanizmy 
prerozdeľovania platieb majú len okrajový účinok;

e) ukazovateľmi výkonnosti SPP sa nemeria efektívnosť priamych platieb. Dvor 
audítorov dospel k záveru, že podiel10 poľnohospodárskych podnikov, ktoré 
dostávajú priame platby a vytvárajú príjem na pracovnú jednotku vyšší ako 
priemerná národná produktivita práce, sa znížil z 29 % v roku 2013 na 26 % 
v roku 2015. V štúdii sa zistilo, že 9 % malých poľnohospodárskych podnikov 
a viac ako 30 % veľkých poľnohospodárskych podnikov malo príjem na 
pracovnú jednotku nad touto referenčnou hodnotou;

f) ukazovateľom „percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov zapojených 
do systémov riadenia rizík“ sa meria podiel poľnohospodárov, ktorí dostávajú 
podporu z SPP na poistné a podieľajú sa na vzájomných fondoch a iných 
nástrojoch stabilizácie príjmov. Na základe programových výkazov vývoj 
ukazovateľa smerom k cieľovej hodnote nedosiahol čiastkový cieľ na rok 2018. 
Do konca roka 2018 sa dosiahlo 28,3 % z cieľovej hodnoty na rok 2023. Dvor 
audítorov zistil11, že väčšina poľnohospodárov, ktorí uzatvárajú poistné 
zmluvy, tak robí bez podpory Únie a že samotné priame platby výrazne znižujú 
kolísanie príjmov;

 Pokiaľ ide o všeobecný cieľ udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi 
a opatrení proti zmene klímy, ukazovatele sa zameriavajú na veľkosť plochy 
využívajúcej opatrenia, ale nie na to, čo sa pomocou podpory dosiahlo. Pokiaľ ide 
konkrétne o zmenu klímy, zistilo sa, že opatrenia v rámci SPP majú z dôvodu ich 
koncepcie malý vplyv na riešenie potrieb v oblasti klímy:

a) väčšina ukazovateľov v programových výkazoch pre špecifické ciele v rámci 

9 Podľa Eurostatu.
10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective ‘viable food production’ 
(Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného cieľa životaschopnej výroby potravín), 2020, 
s. 108 – 122.
11 Osobitná správa č. 23/2019 – Stabilizácia príjmov poľnohospodárov, body 16 – 22 a 41.
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prírodných zdrojov a opatrení proti zmene klímy sa týka plochy alebo počtu 
zvierat, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia alebo záväzky, bez merania 
prínosov dosiahnutých z hľadiska životného prostredia;

b) Komisia vo svojej najnovšej výročnej správe o riadení a výkonnosti považuje 
za úspech, že 79 % celkovej poľnohospodárskej plochy EÚ podliehalo v roku 
2018 aspoň jednej povinnosti v oblasti ekologizácie. Dvor audítorov však 
zistil12, že ekologizácia mala len malý merateľný vplyv na poľnohospodárske 
postupy a životné prostredie. Viedla k zmenám v poľnohospodárskych 
postupoch približne na 5 % celej poľnohospodárskej pôdy v Únii a mala sklon 
k minimalizácii narušenia zavedených poľnohospodárskych postupov. 
Ekologizácia v podstate zostala režimom na podporu príjmov;

c) agroenvironmentálno-klimatické opatrenia môžu významne prispieť 
k biodiverzite, ak sú správne zacielené. To je najpravdepodobnejšie vtedy, keď 
sa režimy vzťahujú na podstatnú časť poľnohospodárskej krajiny alebo sa 
zameriavajú na špecifické riziká. Jedným z obmedzení je nízka miera 
využívania zo strany poľnohospodárov. V prípade niektorých opatrení EPFRV 
Dvor audítorov zistil13 prípady, keď kompenzácia nepokrývala náklady na 
účasť na režime (napr. platby v rámci sústavy Natura 2000 v niektorých 
členských štátoch);

d) pokiaľ ide o špecifický cieľ EPFRV týkajúci sa ekosystémov, ukazovatele 
výstupov súvisiacich s lesným hospodárstvom na úrovni Únie ukázali, že 
využívanie opatrení v oblasti lesného hospodárstva bolo skromné;

e) ukazovateľ „percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza na 
efektívnejšie zavlažovacie systémy“ sa vzťahuje na špecifický cieľ 5 v rámci 
EPFRV. Cieľová hodnota na rok 2023 je 13,0 %; v roku 2018 bol výsledok 
5,26 %, t. j. 40 % pokrok na ceste k dosiahnutiu cieľa. Celkový pokrok je 
nejasný. Na základe vzorky členských štátov sa v podpornej hodnotiacej 
štúdii14 zistilo, že neexistuje jasné overenie úspor vody dosiahnutých po 
ukončení investície v rámci EPFRV;

f) emisie z poľnohospodárstva tvorili v roku 2017 približne 12,6 % celkových 
emisií skleníkových plynov v Únii. Od roku 1990 emisie skleníkových plynov 
z poľnohospodárstva síce klesli o viac ako 20 %, ale od roku 2010 sa ich pokles 
zastavil;

g) v podpornej hodnotiacej štúdii o zmene klímy sa konštatuje, že povinnými 
opatreniami (napr. ekologizácia a krížové plnenie) sa dostatočne neriešia emisie 
skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat a obhospodarovania ornej 
pôdy. Neexistujú žiadne opatrenia v rámci SPP, prostredníctvom ktorých by 
členské štáty mohli nútiť poľnohospodárov prijať opatrenia na znižovanie 

12 Osobitná správa č. 21/2017 – Ekologizácia.
13 Osobitná správa č. 1/2017 – Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu je potrebné 
väčšie úsilie, body 59 a 60.
14 Evaluation of the impact of the CAP on water (Hodnotenie vplyvu SPP na vodu), 2019, s. 157 – 158.
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emisií skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat a obhospodarovania 
ornej pôdy; 

 Informácie vykázané Komisiou vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
a v programových výkazoch v súvislosti so všeobecným cieľom vyváženého 
územného rozvoja nepostačujú na posúdenie výkonnosti súvisiacich výdavkov EÚ:

a) jediným ukazovateľom z programových vyhlásení pre všeobecný cieľ 
vyváženého územného rozvoja je „miera zamestnanosti na vidieku“. Táto miera 
sa zvýšila zo 63,4 % v roku 2012 na 68,1 % v roku 2018. Vplyv SPP je neistý, 
ale obmedzený. Všeobecná miera zamestnanosti sa v rovnakom období zvýšila 
zo 68,4 % na 72,2 %. Zamestnanosť vo vidieckych oblastiach totiž priamo 
a nepriamo ovplyvňuje vonkajšie hospodárske prostredie a mnohé vnútroštátne 
politiky. Tieto vonkajšie faktory sa uznávajú aj vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti;

b) počet pracovných miest, ktoré sa považujú za priamo vytvorené iniciatívou 
LEADER, ku koncu roka 2018 dosiahol 13 337 (30 % cieľovej hodnoty na rok 
2023) a menej ako 0,05 % celkovej zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. 
V prípade ostatných opatrení na rozvoj vidieka bol počet vytvorených 
pracovných miest 10 784 (14 % cieľovej hodnoty). Komisia vo svojich 
programových výkazoch konštatuje, že nemá spoľahlivé údaje o pracovných 
miestach vytvorených v rámci iniciatívy LEADER;

c) podporné hodnotiace štúdie naznačujú15, že významný vplyv na zamestnanosť 
vo vidieckych oblastiach majú regionálne a odvetvové súvislosti a že opatrenia 
SPP majú malý vplyv na pracovné miesta vo vidieckych oblastiach;

d) mladí poľnohospodári môžu získať dodatočné priame platby v rámci EPZF 
a jednorazovú podporu z EPFRV na zriadenie svojho prvého 
poľnohospodárskeho podniku. Zistenia Dvora audítorov sa zhodujú so 
zisteniami podporných hodnotiacich štúdií16: podpora z EPZF pre mladých 
poľnohospodárov má malý vplyv alebo nemá žiadny vplyv, zatiaľ čo podpora 
z EPFRV je účinnejšia, najmä preto, že je lepšie zameraná. Zistilo sa, že 
opatrenia na generačnú obnovu v rámci SPP sú účinné v prípadoch, keď sú 
podporené a posilnené doplnkovými opatreniami národných, regionálnych 
a miestnych riadiacich inštitúcií a fiškálnymi politikami;

e) Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti uvádza, že 
širokopásmové pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach sa výrazne 
zlepšilo, neprináša však žiadne ďalšie informácie o prínose EPFRV k rozvoju 
vidieckych oblastí. Podporná hodnotiaca štúdia, v ktorej sa posudzuje 

15 Hodnotenie opatrení podľa článku 68, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas (Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú obnovu, miestny rozvoj 
a pracovné miesta vo vidieckych oblastiach), 2019.
16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas 
(Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú obnovu, miestny rozvoj a pracovné miesta vo vidieckych oblastiach), 
2019; osobitná správa EDA č. 10/2017: Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie 
zameraná, aby sa podporila účinná generačná výmena; projekt SURE-Farm: Impact of the Young Farmers 
payment on structural change (Vplyv platby pre mladých poľnohospodárov na štrukturálne zmeny), 2020.
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všeobecný cieľ vyváženého územného rozvoja v rokoch 2014 – 2020, sa stále 
vypracúva;

Bezpečnosť a občianstvo

129. konštatuje, že platby v okruhu „Bezpečnosť a občianstvo“ predstavovali 3,3 miliardy 
EUR a boli vyplatené prostredníctvom týchto programov, politík a agentúr:

 migrácia a bezpečnosť, do výšky 45,3 % rozpočtu okruhu alebo 1,6 miliardy EUR;

 14 decentralizovaných agentúr (zdravie: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; vnútorné 
veci: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA; spravodlivosť: 
Eurojust, FRA, EIGE, EPPO), do výšky 29,1 % rozpočtu okruhu alebo 1 miliardy 
EUR;

 potraviny a krmivá, do výšky 7,6 % rozpočtu okruhu alebo 0,2 miliardy EUR;

 Kreatívna Európa, do výšky 7,3 % rozpočtu okruhu alebo 0,2 miliardy EUR;

 „ostatné“ (spotrebitelia, spravodlivosť, práva, rovnosť a občianstvo), do 10,7 % 
alebo 0,3 miliardy EUR;

Zistenia Dvora audítorov: ročná účtovná závierka AMIF/ISF za členské štáty

130. berie na vedomie skutočnosť, že najvýznamnejšou oblasťou výdavkov v rámci tohto 
okruhu je migrácia a bezpečnosť, ako aj skutočnosť, že väčšina výdavkov pochádza z 
dvoch fondov – Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť (ISF);

131. konštatuje, že pokiaľ ide o správnosť operácií, sedem (37 %) z 19 operácií, ktoré EDA 
preskúmal, bolo ovplyvnených chybami (t. j. nadhodnotením mzdových nákladov);

132. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tri vyčísliteľné chyby mali finančný vplyv na sumy 
účtované na ťarchu rozpočtu Únie;

133. berie do úvahy štyri prípady nedodržania právnych ustanovení týkajúcich sa výberu 
projektov a pravidiel verejného obstarávania, ktoré nemali finančný vplyv na rozpočet 
Únie;

134. konštatuje, že orgány auditu v členských štátoch17, ktoré EDA vybral na kontrolu, 
vypracovali a zaviedli podrobné postupy dostatočnej kvality na podávanie správ, ako sa 
vyžaduje v pravidlách;

135. berie do úvahy určité nedostatky vo výročných správach vydávaných členskými štátmi, 
ktorých vplyv na účtovnú závierku nebol dostatočne významný na to, aby sa spochybnili 
závery orgánov auditu, ktoré ale vytvárajú potenciálne riziko nespoľahlivosti 
vykazovaných údajov a obmedzeného uistenia, ako napríklad:

17 Nemecko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Litva, Poľsko a Spojené kráľovstvo v súvislosti s AMIF; Slovinsko v 
súvislosti s ISF.
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 otázky týkajúce sa výberu vzorky (používanie skôr metodiky založenej na riziku 
než náhodnej metodiky; nepresné hodnoty použité na určenie veľkosti vzorky) v 
Slovinsku;

 nesprávny súbor účtov (predloženie predbežnej účtovnej závierky orgánu auditu 
pred dokončením vlastných kontrol na mieste zo strany zodpovedného orgánu) v 
Taliansku a Slovinsku;

 nepresný výpočet a prezentácia celkovej a/alebo zostatkovej chybovosti v Nemecku 
a Taliansku;

 vylúčenie technickej pomoci z kontrolovaného súboru a neuvedenie tejto 
skutočnosti vo výročnej kontrolnej správe v Slovinsku;

 čiastočné vylúčenie preddavkových platieb z kontrolovaného súboru a neuvedenie 
tejto skutočnosti vo výročnej kontrolnej správe v Nemecku;

 rozdelenie projektov do dvoch podskupín (preddavky a vzniknuté výdavky) na 
účely výberu vzorky na Cypre; 

136. konštatuje, že orgány auditu v členských štátoch18, ktoré EDA vybral na kontrolu, 
vypracovali podrobné programy auditu a kontrolné zoznamy na podporu svojich záverov;

137. berie do úvahy určité nedostatky v práci orgánov auditu, ktoré vytvárajú potenciálne 
riziká, pokiaľ ide o neschopnosť odhaliť neoprávnené výdavky, nespoľahlivosť záverov 
auditu a obmedzené uistenie, ako napríklad:

 nepravidelné kontroly kritérií výberu projektov a/alebo kritérií na vyhodnotenie 
návrhov audítormi v Taliansku a na Cypre;

 nedostatočný audítorský záznam alebo nedostatočná dokumentácia audítorskej 
práce v Grécku, na Cypre, v Litve a Spojenom kráľovstve;

 nepravidelná kontrola všetkých dostupných relevantných dôkazov na potvrdenie 
oprávnenosti cieľových skupín a deklarovaných výdavkov alebo primeranosti 
nákladov v Taliansku a na Cypre;

138. konštatuje nedostatky vyplývajúce z posúdení výročných kontrolných správ Komisiou19, 
napríklad:

 odlišné vymedzenie „priebežnej platby“, čo vytvára riziko ohrozenia hodnoty a 
úplnosti nahlasovaných údajov;

 chýbajúce usmernenie Komisie k výpočtu minimálneho rozsahu auditu vo výške 
10 % v prípade výberu podvzoriek, čo vytvára riziko spoľahlivosti a neistoty, 

18 Nemecko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Litva, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Slovinsko.
19 Z Bulharska, Česka, Francúzska, Holandska, Rakúska, Portugalska, Slovenska, Estónska, Španielska, Islandu, 
Malty a Fínska.
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pokiaľ ide o závery auditu;

Výkonnosť: AMIF

139. konštatuje, že existujú štyri všeobecné ukazovatele vplyvu (uskutočnené návraty 
v porovnaní s rozhodnutiami o návrate, percentuálny podiel dobrovoľných návratov, 
rozdiel v miere zamestnanosti medzi občanmi Únie a štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
a konvergencia miery uznaných žiadostí o azyl); konštatuje, že tieto ukazovatele 
nesúvisia priamo s výkonnosťou AMIF, hoci výdavky z fondu môžu prispievať k plneniu 
príslušnej cieľovej hodnoty;

140. konštatuje, že päť z 24 čiastkových cieľov ukazovateľov na rok 2020 bolo dosiahnutých 
už v predchádzajúcich rokoch, ale cieľové hodnoty neboli upravené smerom nahor 
v súlade s postupom správneho finančného riadenia s cieľom zohľadniť potenciál 
väčšieho zvýšenia efektívnosti;

141. je hlboko znepokojený tým, že ukazovatele AMIF nie sú na dobrej ceste k splneniu 
cieľových hodnôt, pokiaľ ide o integráciu a legálnu migráciu, ako aj politiky návratu a 
neregulárnu migráciu;

142. je hlboko znepokojený tým, že o výkonnosti celkových výdavkov súvisiacich s núdzovou 
pomocou (EMAS20) sú k dispozícii len obmedzené, súhrnné informácie (počiatočné 
pridelené prostriedky vo výške 100 miliónov EUR sa na obdobie do roku 2020 zvýšili na 
2,2 miliardy EUR, čo predstavuje 30 % fondu, Komisia však pre projekty financované z 
EMAS nevypracovala rámec na monitorovanie výkonnosti); 

143. je hlboko znepokojený tým, že výročná správa o riadení a výkonnosti a programové 
výkazy obsahujú len málo informácií o hospodárnosti a efektívnosti pri implementácii 
fondu alebo o nákladovej účinnosti opatrení AMIF;

144. je hlboko znepokojený tým, že vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
a programových výkazoch sa nespomínajú opatrenia zamerané na prilákanie 
vysokokvalifikovaných pracovníkov do Únie prostredníctvom programov legálnej 
migrácie a že ukazovatele nie sú vhodné na informovanie o týchto opatreniach;

145. je hlboko znepokojený tým, že ukazovatele AMIF nie sú na dobrej ceste k splneniu 
cieľových hodnôt, pokiaľ ide o pomer návratov neregulárnych migrantov k vydaným 
rozhodnutiam o návrate, dobrovoľných navrátilcov a odsunutých navrátilcov;

146. je hlboko znepokojený tým, že miera návratu osôb, ktoré už nemajú právo zdržiavať sa 
na území Únie, je neuspokojivá (31,5 %);

147. je hlboko znepokojený oslabením výkonu návratových operácií z týchto dôvodov: 

 dĺžka azylového konania; 

 chýbajúce prepojenia medzi azylom a návratom;

20 Núdzová pomoc z AMIF.
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 postupy, ktoré bránia koordinácii a výmene informácií;

 absencia spoľahlivého a integrovaného systému správy prípadov v oblasti návratu;

 absencia vzájomného uznávania a systematického zaznamenávania rozhodnutí o 
návrate v Únii;

 úteky a ťažkosti pri lokalizácii migrantov, ktorých možno vrátiť, vrátane sledovania 
dobrovoľných odchodov;

 nedostatočná kapacita zariadení určených na zaistenie pred vyhostením;

 zložitá spolupráca s tretími krajinami pôvodu migrantov;

 obmedzené využívanie rozvojovej pomoci na uľahčenie spolupráce s tretími 
krajinami pôvodu migrantov;

 nízka výkonnosť asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie;

148. je znepokojený v súvislosti s existenciou dvoch paralelných systémov financovaných 
Úniou, ktoré podporujú rovnaký druh návratových činností (národné programy AMIF a 
podpora návratu agentúrou Frontex), a nedostatočnou koordináciou medzi oboma 
systémami pri operáciách núteného návratu;

Odporúčania

149. vyzýva Komisiu, aby:

 vydala pre orgány auditu členských štátov usmernenia pre AMIF a ISF týkajúce sa 
spôsobu výpočtu pokrytia auditu v prípade podvzoriek s cieľom zabezpečiť, aby 
bol výber vzorky dostatočný a primeraný na to, aby poskytol audítorovi primeraný 
základ na vyvodenie záverov o celom kontrolovanom súbore;

 opätovne potvrdila orgánom auditu členských štátov, že v prípade AMIF a ISF by 
mali dodržiavať pokyny Komisie týkajúce sa výberu vzoriek a výpočtu miery chýb 
pod podmienkou, že výber vzorky by mal byť náhodný, každú jednotku vzorky v 
súbore by malo byť možné vybrať a v prípade potreby by sa všetky chyby mali 
extrapolovať na príslušný súbor;

 vydala pre orgány auditu členských štátov kontrolujúce AMIF a ISF usmernenie, 
aby dostatočným a primeraným spôsobom dokumentovali povahu, časovanie a 
rozsah svojich audítorských postupov, ich výsledky a zozbierané audítorské 
dôkazy;

 využila skúsenosti získané z mechanizmov núdzovej relokácie (vrátane situácie v 
prijímajúcom členskom štáte po relokácii) a budovala na nich pri ďalších možných 
dobrovoľných mechanizmoch relokácie v budúcnosti;

150. žiada Komisiu, aby:

 definovala kritériá pre prideľovanie finančných prostriedkov núdzovej pomoci 



PR\1211752SK.docx 49/58 PE655.922v01-00

SK

podliehajúcich zdieľanému riadeniu s členskými štátmi v ďalšom finančnom rámci;

 posilnila rámec monitorovania výkonnosti a) zabezpečením toho, aby projekty 
núdzovej pomoci v rámci AMIF obsahovali ukazovatele výstupov a výsledkov s 
jasnými cieľovými a východiskovými hodnotami tam, kde je to vhodné, a 
zdôvodnením, ak to tak nie je; b) monitorovaním a podávaním správ o výsledkoch 
dosiahnutých projektmi financovanými v rámci núdzovej pomoci; c) navrhnutím 
ukazovateľov spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie AMIF vrátane ich 
východiskových a cieľových hodnôt pre viacročný finančný rámec na roky 2021 – 
2027 predtým, ako sa začnú projekty na roky 2021 – 2027; 

 vykonala opatrenia, aby sa zabezpečila doplnkovosť a lepšia koordinácia medzi 
AMIF a úradom EASO/agentúrou Frontex (napr. v oblasti nútených návratov alebo 
podpory azylových orgánov);

 používala rozvojovú pomoc ako nástroj na uľahčenie lepšej spolupráce s krajinami 
pôvodu migrantov21;

Výročná správa o činnosti GR HOME za rok 2019

151. víta odporúčania, ktoré vydal útvar pre vnútorný audit GR HOME za rok 2019, ako 
napríklad:

 zriadenie a plánovanie audítorskej činnosti GR HOME (GR HOME by malo 
vymedziť a oznámiť vyhlásenie o poslaní a mandát funkcie auditu, upraviť úlohy a 
povinnosti, hierarchické línie a čiastkové ciele na účely schvaľovania účtov; 
aktualizovať stratégie auditu; analyzovať potrebu zdrojov pre audítorskú činnosť);

 vykonávanie plánu auditu (GR HOME musí naplánovať a začať audity čo najskôr 
v roku po prijatí ročného pracovného programu a preskúmaní výročných 
kontrolných správ a audítorských stanovísk; harmonizovať čiastkové ciele pre 
jednotlivé kroky procesu auditu; zabezpečiť, aby sa záverečné audítorské správy 
zasielali príjemcom bezodkladne a aby to monitoroval vyšší manažment);

 schvaľovanie účtov (GR HOME by malo zabezpečiť, aby sa rozhodnutia 
o schválení účtov prijímali včas; malo by objasniť postup pri účtoch predložených 
pred koncom roka); prispôsobenie postupu schvaľovania účtov novej organizačnej 
štruktúre a zlepšenie komunikácie medzi finančnými oddeleniami a sektorom 
auditu (systém a plánovanie audítorskej činnosti; vykonávanie plánu auditu; 
schvaľovanie účtov);

Výročná správa o činnosti GR JUST za rok 2019

152. víta, že GR JUST pokračuje vo vykonávaní odporúčaní útvaru pre vnútorný audit GR 
JUST týkajúcich sa procesu posudzovania vplyvu a vykonávania usmernení a súboru 
nástrojov v oblasti lepšej právnej regulácie;

21 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci 
(2019/2184(INI)).
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Globálna Európa

153. konštatuje, že platby v okruhu „Globálna Európa“ v roku 2019 predstavovali 10,1 
miliardy EUR a boli vyplatené prostredníctvom týchto osobitných nástrojov:

  nástroj rozvojovej spolupráce (DCI), do výšky 26 % rozpočtu okruhu Globálna 
Európa alebo 2,6 miliardy EUR;

  nástroj európskeho susedstva (ENI), do výšky 20,6 % rozpočtu okruhu Globálna 
Európa alebo 2,1 miliardy EUR;

  nástroj predvstupovej pomoci (IPA), do výšky 15,7 % rozpočtu okruhu Globálna 
Európa alebo 1,6 miliardy EUR;

 humanitárna pomoc, do výšky 20,4 % rozpočtu okruhu Globálna Európa alebo 2,1 
miliardy EUR;

 ostatné akcie a programy, do výšky 17,3 % rozpočtu okruhu Globálna Európa alebo 
1,7 miliardy EUR;

154. berie do úvahy, že rozpočet v oblasti vonkajšej činnosti plní Generálne riaditeľstvo pre 
medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO), Generálne riaditeľstvo pre európsku 
susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR), Generálne riaditeľstvo pre civilnú 
ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (GR ECHO), Generálne riaditeľstvo pre 
regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) a Útvar pre nástroje zahraničnej politiky 
(FPI);

155. konštatuje, že výdavky v tejto oblasti boli vynaložené pomocou niekoľkých nástrojov a 
metód poskytovania pomoci, medzi ktoré patria zákazky na práce, dodávky a služby, 
granty, osobitné úvery, záruky za úvery a finančná pomoc, rozpočtová podpora a iné 
cielené formy rozpočtovej pomoci vo vyše 150 krajinách po celom svete;

156. konštatuje, že Dvor audítorov preskúmal vzorku 68 operácií: 22 operácií GR NEAR, 25 
operácií GR DEVCO, 10 operácií GR ECHO a 11 iných operácií; a sedem operácií zo 
štúdií zostatkovej chybovosti GR NEAR a GR DEVCO z roku 2019, ktoré boli upravené 
tak, aby sa kompenzovali ich metodické obmedzenia;  

Zistenia Dvora audítorov: GR NEAR

157. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia naďalej poskytuje rozpočtovú podporu tretím 
krajinám, ktorá je regulovaná právnymi ustanoveniami širokého rozsahu, čo vytvára 
riziko voľnej interpretácie zo strany Komisie, pokiaľ ide o plnenie všeobecných 
podmienok; a že audit Dvora audítorov nemôže siahať za fázu vyplatenia pomoci 
prijímajúcej krajine Komisiou, pretože tieto finančné prostriedky sa následne zlúčia s 
vlastnými rozpočtovými zdrojmi danej krajiny22; 

158. so znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o štúdiu o zostatkovej chybovosti GR NEAR, 

22 s. 211.
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podľa Dvora audítorov:

 metodika zostatkovej chybovosti a príručka, ktorú poskytlo GR NEAR, obsahujú 
obmedzenia, ktoré môžu prispieť k podhodnoteniu zostatkovej chybovosti, ako je 
napríklad nedostatočné pokrytie určitých aspektov postupov verejného 
obstarávania (dôvody zamietnutia neúspešných uchádzačov, súlad víťaznej ponuky 
so všetkými podmienkami účasti a kritériami na vyhodnotenie ponúk, úplná 
kontrola postupov v súvislosti s výzvami na predkladanie návrhov, dôvody 
priameho zadania)23;

 miera [chybovosti] grantu v prípade priameho riadenia grantov sa vypočítava na 
základe úrovne spoľahlivosti 80 %, hoci zvyčajne sa miery chybovosti vypočítavajú 
na základe 95 % úrovne spoľahlivosti;

 metóda odhadu zostatkovej chybovosti GR NEAR poskytuje dodávateľovi široký 
priestor na výklad pri odhadovaní jednotlivých chýb (najmä v prípade chýbajúcich 
dokumentov týkajúcich sa operácie);

 v rokoch 2018 a 2019 bola polovici operácií zaradených do vzorky prisúdená 
spoľahlivosť na základe predchádzajúcich kontrol, hoci Dvor audítorov pripomína, 
že takýmto prístupom sa zostatková chybovosť nemeria v plnej miere24;

Osobitná správa Dvora audítorov č. 09/2019: Podpora EÚ pre Maroko: zatiaľ obmedzené 
výsledky

159. konštatuje, že rozpočtová podpora Únie v Maroku dosiahla v období 2014 – 2018 celkovo 
približne 0,37 % celkových rozpočtových výdavkov krajiny, pričom zmluvy 
predstavovali 562 miliónov EUR a platby 206 miliónov EUR; pripomína, že Maroko 
dostáva od Únie väčšiu rozvojovú podporu než akákoľvek iná severoafrická krajina s 
výnimkou Tuniska a je jedným z hlavných prijímateľov medzinárodnej rozvojovej 
pomoci;   

160. pripomína, že nástroj európskeho susedstva (ENI) je kľúčový finančný nástroj, ktorý 
Komisia používa pri spolupráci s Marokom, a predstavuje 1 399 miliónov EUR v 
záväzkoch na obdobie 2014 – 2020; 

161. upozorňuje, že po rozsudku Všeobecného súdu Únie z decembra 2015 o Západnej Sahare 
Maroko pozastavilo politický dialóg, ktorý sa vzťahoval na všetky vonkajšie politiky 
Únie, ako je rozvojová politika, obchod, zahraničná a bezpečnostná politika, a to od 
decembra 2015 do januára 2019;

162. zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil niekoľko problémov, ktoré bránia účinnosti 
rozpočtovej podpory:

 nie celkom optimálne zameranie a koncepcia podpory (t. j. financovanie pokrývalo 
príliš veľa oblastí, Komisia nevypracovala jasnú stratégiu pre budúce vzťahy s 
Marokom počas pozastavenia politického dialógu, nerovnomerná koordinácia 

23 s. 213.
24 s. 214.
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darcov, programy rozpočtovej podpory nie sú zamerané na maximalizáciu vplyvu);

 ťažkosti pri realizácii podpory (t. j. oneskorenia, nedostatočné hodnotenie 
výsledkov Komisiou);

 absencia významného vplyvu programov rozpočtovej podpory (t. j. bola dosiahnutá 
menej ako polovica cieľových hodnôt rozpočtovej podpory v oblasti zdravia, 
sociálnej ochrany, spravodlivosti atď.);

163. vyzýva Komisiu, aby:

 posilnila zameranie rozpočtovej podpory Únie v Maroku, konkrétne uplatňovala 
transparentnejšiu a lepšie zdokumentovanú metódu prideľovania súm na sektorové 
programy rozpočtovej podpory; 

 zlepšila koncepciu cieľových hodnôt a ukazovateľov výkonnosti, konkrétne viac 
využívala ukazovatele zamerané na výsledky; 

 zlepšila stratégiu dialógu o politikách, najmä s cieľom posúdiť výsledky stratégie 
dialógu o politikách a uplatňovať jasné a primerané vymedzenie cieľov a 
očakávaných výsledkov dialógu; 

 zlepšila postupy overovania vyplácania, najmä s cieľom uplatňovať vhodné metódy 
výpočtu, a vyplácala finančné prostriedky len vtedy, ak existujú spoľahlivé dôkazy 
o tom, že cieľová hodnota sa skutočne dosiahla; 

 zlepšila postupy monitorovania, napríklad s cieľom lepšie posudzovať odvetvové 
stratégie a sledovať ich vykonávanie pomocou ukazovateľov odvetvových stratégií;

 konečne uzavrela dohodu o readmisii, v súvislosti s ktorou Rada udelila Komisii 
mandát na rokovania v roku 2000, najmä vzhľadom na to, že Maroko je jedným z 
najväčších príjemcov rozvojovej podpory Únie25;

Zistenia Dvora audítorov: GR DEVCO

164. s veľkým znepokojením konštatuje, že pokiaľ ide o štúdiu o zostatkovej chybovosti GR 
DEVCO, podľa Dvora audítorov:

 výdavky zaznamenané v roku 2019 v rámci 8., 9., 10. a 11. ERF sú významne 
ovplyvnené chybami; podľa Dvora audítorov je odhadovaná chybovosť 3,5 %;

 43,6 % odhadovanej chybovosti pochádza z výdavkov, ktoré nevznikli (t. j. záväzky 
prezentované ako výdavky alebo nesprávne vypočítané deklarované výdavky);

 22,1 % odhadovanej chybovosti pochádzalo z vážneho porušenia pravidiel 
verejného obstarávania (t. j. neodôvodnené rozhodnutie hodnotiaceho výboru); 

 12,7 % odhadovanej chybovosti pochádzalo z neoprávnených výdavkov (t. j. 

25 Otázka na písomné zodpovedanie E-000331/2020, vec: Dohoda o readmisii medzi EÚ a Marokom.
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výrazné zvýšenie platov miestnych zamestnancov po uzatvorení zmluvy);

 Komisia a jej implementujúci partneri urobili viac chýb v operáciách týkajúcich sa 
programových odhadov, grantov a dohôd o príspevku uzatvorených s 
medzinárodnými organizáciami a dohôd o delegovaní uzatvorených s agentúrami 
členských štátov EÚ pre spoluprácu ako pri iných formách podpory (napr. 
týkajúcich sa zákaziek na práce, dodávky a služby). Zo 65 kontrolovaných operácií 
tohto typu bolo 25 (38 %) ovplyvnených vyčísliteľnými chybami, čo predstavovalo 
71,7 % odhadovanej chybovosti;

 štúdia o zostatkovej miere chybovosti GR DEVCO nepredstavuje uisťovaciu 
zákazku ani audit; vychádza z metodiky zostatkovej miery chybovosti a príručky, 
ktoré poskytlo GR DEVCO;

 systém kontroly GR DEVCO založený na kontrolách ex ante má nedostatky, ako 
sú obmedzenia v kontrolách postupov verejného obstarávania, veľmi nízky počet 
kontrol na mieste v krajine realizácie projektu, samotná metóda odhadu zostatkovej 
chybovosti GR DEVCO a čiastočné alebo úplné spoliehanie sa na predchádzajúcu 
kontrolnú prácu;

 vyhlásenie generálneho riaditeľa o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za 
rok 2019 neobsahuje žiadne výhrady, keďže dve výhrady zostávajúce z roku 2018 
boli zrušené a neboli vydané žiadne nové; pred zrušením týchto výhrad v roku 2019 
GR DEVCO výrazne znížilo ich rozsah (t. j. podiel výdavkov, na ktoré sa 
vzťahovali) v rokoch 2017 a 2018, čo následne neposkytuje pravdivý a verný obraz 
o rizikách v celkovej oblasti zodpovednosti GR DEVCO;

Výkonnosť nástroja európskeho susedstva (ENI) a nástroja rozvojovej spolupráce (DCI)

165. pripomína, že rozpočet ENI vo VFR na roky 2014 – 2020 je približne 17 mld. EUR; 
celkovo Komisia do konca roku 2019 zaviazala 85 % týchto rozpočtových prostriedkov 
a minula 42 %;

166. pripomína, že rozpočet DCI vo VFR na roky 2014 – 2020 je približne 20 mld. EUR; 
celkovo Komisia do konca roku 2019 zaviazala 84 % týchto rozpočtových prostriedkov 
a minula 40 %; 

167. poznamenáva, že podľa preskúmania výkonnosti piatich projektov DCI a troch projektov 
ENI Dvor audítorov zistil, že tri z projektov DCI mali problémy s výkonnosťou: pri dvoch 
došlo k oneskoreniam vo vykonávaní, a preto do príslušného termínu nedodajú všetky 
plánované výstupy a výsledky, zatiaľ čo pri jednom sa nestanovil žiadny cieľ na meranie 
jeho výkonnosti, avšak z projektov ENI žiadny nemal problémy s výkonnosťou;

168. konštatuje, že z ukazovateľov uvedených v správach Komisie o výkonnosti na vysokej 
úrovni vyplynul všeobecný pozitívny trend z hľadiska zmierňovania chudoby, rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní, počtu dohôd s krajinami susedstva a ľudského rozvoja; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že ukazovatele ukázali zhoršujúci sa trend, pokiaľ ide 
o konsolidáciu demokracie, právny štát a politickú stabilitu;

169. upozorňuje, že tieto ukazovatele neposkytli informácie o výkonnosti samotných 
programov, ale skôr o kontexte, v ktorom sa realizujú; zdôrazňuje, že súbor použitých 
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ukazovateľov neposkytol jasný prehľad o tom, do akej miery programy prinášali 
očakávané výstupy a výsledky, a ako tieto výstupy a výsledky prispievali k dosahovaniu 
očakávaných vplyvov programov; 

Odporúčania

170. vyzýva Komisiu, aby:

 zverejnila obmedzenia štúdie o zostatkovej chybovosti vo výročnej správe o 
činnosti GR NEAR za rok 2020 a v budúcich výročných správach o činnosti;

 zvýšila stupeň spoľahlivosti, ktorý GR NEAR používa v rámci svojej metodiky 
výpočtu chybovosti grantov, na rovnakú úroveň, ako uplatňuje pri zvyšnej časti 
súboru zostatkovej chybovosti tak, aby bolo presnejšie zohľadnené vyššie riziko 
v oblasti priameho riadenia grantov najneskôr do konca roku 2021;

 posilnila kontroly GR NEAR, GR DEVCO, GR ECHO, GR CLIMA a FPI 
identifikáciou opakujúcich sa chýb a predchádzaním takýmto chybám (napr. 
chýbajúce systémy na zaznamenávanie času a vykazovanie neoprávnenej DPH 
v rámci projektov financovaných Úniou) najneskôr do konca roku 2021;

 najneskôr do konca roku 2021 ešte zlepšila metodiku a príručku pre štúdiu 
o zostatkovej chybovosti s cieľom riešiť problémy, ktoré EDA identifikoval 
vo svojej správe, a zvýšiť tak spoľahlivosť chybovosti uvádzanej v štúdii ;

 znova vydala výhrady k všetkým oblastiam, v ktorých bola zistená vysoká miera 
rizika, a to bez ohľadu na ich podiel na celkových výdavkoch a ich finančný dosah;

Administratíva

171. konštatuje, že platby v okruhu „Administratíva“ v roku 2019 predstavovali 10,4 miliardy 
EUR a boli vyplatené prostredníctvom týchto inštitúcií Únie:

 Komisia, do výšky 57,9 % rozpočtu okruhu alebo 6,1 miliardy EUR;

 Európsky parlament, do výšky 19,6 % rozpočtu okruhu alebo 2,0 miliardy EUR;

 ESVČ, do výšky 9,2 % rozpočtu okruhu alebo 1,0 miliardy EUR;

 Rada, do výšky 5,4 % rozpočtu okruhu alebo 0,6 miliardy EUR;

 Súdny dvor, do výšky 4,0 % rozpočtu okruhu alebo 0,4 miliardy EUR;

 Dvor audítorov, do výšky 1,4 % rozpočtu okruhu alebo 0,1 miliardy EUR;

 EHSV, do výšky 1,3 % rozpočtu okruhu alebo 0,1 miliardy EUR;

 „iné“, do výšky 1,2 % rozpočtu okruhu alebo 0,1 miliardy EUR;

172. konštatuje, že administratívne výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje, ktoré 
predstavujú približne 60 % celkových výdavkov, a výdavky na budovy, zariadenie, 
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energie, komunikáciu a informačné technológie, ktoré sa považujú za výdavky s nízkym 
rizikom;

Zistenia PWC a Dvora audítorov

173. berie na vedomie výsledky testovania operácií: zo 45 skúmaných operácií 
predstavujúcich každú inštitúciu a orgán 3 (6,7 %) obsahovali vyčísliteľné chyby, čo 
viedlo k odhadovanej chybovosti pod prahom významnosti;

174. konštatuje, že sa nezistili žiadne konkrétne problémy v súvislosti s Radou, Súdnym 
dvorom, Dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom 
regiónov, európskym ombudsmanom, európskym dozorným úradníkom pre ochranu 
údajov a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

175. konštatuje, že na úrovni Európskeho parlamentu Dvor audítorov zistil chyby v jednej 
platbe európskej politickej strane (nedodržanie pravidiel oprávnenosti výdavkov: 
chýbajúci postup verejného obstarávania, žiadne písomné zmluvné dokumenty a žiadne 
podporné dôkazy o skutočne vynaložených nákladoch);

176. konštatuje, že pokiaľ ide o Komisiu, zistilo sa niekoľko chýb týkajúcich sa nákladov na 
zamestnancov a správy rodinných prídavkov zo strany PMO; 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

177. zdôrazňuje , že Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zatiaľ nevypracoval 
politiku citlivých funkcií v súlade so svojimi normami vnútornej kontroly, konkrétne 
nevypracoval žiadne vymedzenie citlivých pracovných miest alebo funkcií, ani 
nevykonal analýzu rizík s cieľom prijať kontroly na zmiernenie rizika a v konečnom 
dôsledku aj politiku vnútornej mobility;

178. považuje za znepokojivé, že EHSV od roku 2014 nevykonal komplexné posúdenie rizík, 
len jedno riaditeľstvo identifikovalo riziká ohrozujúce dosiahnutie jeho cieľov, ale zatiaľ 
nenavrhlo kontroly na zmiernenie rizík, ktorými by sa tieto riziká znížili na prijateľnú 
úroveň;

Európske školy

179. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov uvádza, že kvalita účtovnej závierky sa v 
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšila, vyjadruje však hlboké znepokojenie nad 
tým, že aj v rozpočtovom roku 2019 dospel k záveru, že nie je schopný potvrdiť, že 
finančné riadenie škôl v roku 2019 bolo v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách 
európskych škôl a so služobným poriadkom;

180. vyzýva európske školy, aby sa urýchlene zaoberali odporúčaniami Dvora audítorov 
týkajúcimi sa účtovníctva, verejného obstarávania a prijímania zamestnancov;

181. berie na vedomie hlboké nerovnosti medzi dvoma typmi európskych škôl, ako sú: 
európske školy typu I vyhradené prioritne deťom úradníkov európskych inštitúcií a 
„akreditované európske školy“ otvorené pre všetkých žiakov bez ohľadu na činnosť ich 
rodičov;
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182. uznáva ako hlavný problém skutočnosť, že ústredný úrad európskych škôl a systém 
európskych škôl sú finančne závislé od GR pre rozpočet a GR pre ľudské zdroje (hoci je 
to odôvodnené v súvislosti s úradníkmi európskych inštitúcií, ktorí majú prednostný 
prístup k školám typu I, táto závislosť od GR pre rozpočet a GR pre ľudské zdroje nie je 
odôvodnená v prípade všetkých ostatných žiakov, ktorých rodiny nemajú žiadnu väzbu 
s inštitúciami); 

Odporúčania

183. vyzýva Komisiu, aby:

 harmonizovala svoju podporu žiakom kategórie I, t. j. deťom úradníkov, ktoré sa 
rozhodnú prihlásiť na akreditovanú európsku školu (v súčasnosti niektoré rodiny 
zamestnancov európskej verejnej správy v závislosti od mesta alebo krajiny, 
v ktorej žijú, nedostávajú finančné prostriedky na zápis svojich detí do 
akreditovaných škôl, ktoré však poskytujú rovnakú maturitnú skúšku);

 riešila nerovnosť vo financovaní medzi žiakmi kategórie I zapísanými do 
akreditovaných škôl, ktorá vyplýva zo situácie, keď niekedy nahrádzajú európske 
školy typu I a niekedy sú tak vystavené nerovnej a neopodstatnenej konkurencii 
v závislosti od školského trhu, na ktorom pôsobia;

 zakročila s cieľom vyriešiť dôležité problémy, ktoré v súčasnosti vyvoláva tzv. 
politika neutrality nákladov (pozri dokument 2018-10-D-63-en-5), v ktorom sa 
stanovuje, že akreditované školy by nemali finančne zaťažovať tradičný systém 
európskych škôl, ale naopak by mali prispievať na náklady, ktoré vytvára zavedený 
systém26;

Všeobecné pripomienky

184. berie do úvahy, že prijatie revidovaného služobného poriadku v roku 2014 sprevádzal 
záväzok inštitúcií a orgánov postupne znížiť počet pracovných miest (úradníkov a 
dočasných zamestnancov) v ich plánoch pracovných miest o 5 % do roku 2018 
v porovnaní so situáciou v roku 2012;

185. upozorňuje na to, že inštitúcie a orgány znížili svoje plány pracovných miest o 1 409 
pracovných miest (3 %) a zároveň postupne zvyšovali zamestnávanie zmluvných 
zamestnancov; v priebehu tohto obdobia sa podiel zmluvných zamestnancov na 
prognózach celkovej pracovnej sily zvýšil zo 17 % na 22 %;

186. zdôrazňuje, že zvýšenie počtu zmluvných zamestnancov na konci roka sa medzi 
inštitúciami, orgánmi alebo výkonnými agentúrami výrazne líši, čo odráža rozdiely vo 

26 Toto ustanovenie spôsobuje problémy na viacerých úrovniach. Po prvé, ústredný úrad, ako aj celý rozpočet, 
ktorý Komisia vyčlenila na európske školy, je verejnou službou, ktorú už členské štáty a daňoví poplatníci 
prostredníctvom nich zaplatili. Po druhé, keďže celkové fungovanie akreditovaných škôl je samofinancované 
a Komisia doň nijako nezasahuje, tvrdenie, že predstavujú dodatočné náklady, za ktoré by mali niesť 
zodpovednosť, sa zdá byť protichodné. Keďže umožňujú otvorenie systému európskej maturitnej skúšky 
a vzdelávanie detí európskych úradníkov za oveľa nižšie náklady ako európske školy typu I, ich rozvoj by sa mal 
namiesto toho začleniť do rozpočtu Komisie a v žiadnom prípade by nemali podliehať zdaneniu, ktoré by bránilo 
ich rozvoju a značným úsporám, ktoré prinášajú v prospech Únie.
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veľkosti subjektov, ale aj vplyv na počet zamestnancov v dôsledku nových úloh 
vyplývajúcich z rýchlo sa vyvíjajúcich priorít, ako sú napríklad:

 dodatočné práce vykonávané Spoločným výskumným centrom (JRC) v mene iných 
útvarov Komisie a tretích strán a nahradenie držiteľov grantov, ktorí boli predtým 
zamestnávaní podľa vnútroštátneho práva, vysokým počtom vedeckých 
pracovníkov a technických podporných úradníkov prijatých do zamestnania vo 
funkčnej skupine IV;

 vykonávanie nových programov, ktoré Komisia delegovala na výkonné agentúry, 
čo bolo neutrálne z rozpočtového hľadiska a z hľadiska presunu zamestnancov 
Komisie,

 internalizácia podporných služieb v Európskom parlamente (zamestnanci 
bezpečnostnej služby a vodiči zamestnaní vo funkčnej skupine I);

 nové povinnosti kladené na ESVČ, najmä v oblastiach spoločnej bezpečnostnej a 
obrannej politiky a akčného plánu proti dezinformáciám (ESVČ posilnila aj fyzickú 
bezpečnosť a bezpečnosť IT v delegáciách Únie);

187. veľmi kriticky sa stavia k zvýšeniu počtu zmluvných zamestnancov v reakcii na osobitné 
alebo naliehavé situácie, ako je migračná kríza;

188. so záujmom upozorňuje na vysoký počet dní pracovného pokoja v inštitúciách Únie, 
počas ktorých zamestnanci nemusia čerpať svoju riadnu dovolenku;

189. konštatuje, že v niektorých inštitúciách došlo k zvýšeniu počtu zmluvných zamestnancov 
vo funkčnej skupine I v dôsledku zmeny trvalých a dočasných pracovných miest pre 
sekretárov/administratívnych pracovníkov na zmluvných zamestnancov;

190. považuje za veľmi problematické, že na konci roka 2018 inštitúcie, orgány a výkonné 
agentúry zamestnávali 11 962 zmluvných zamestnancov (čo predstavuje nárast o 37 % 
od roku 2012); poukazuje na to, že väčšinu zamestnávala Európska komisia, najmä vo 
funkčnej skupine IV, ktorá je najlepšie platenou funkčnou skupinou, a podobne väčšina 
zmluvných zamestnancov vo výkonných agentúrach bola vo funkčnej skupine III (763) a 
IV (715);

191. berie na vedomie, že počas sledovaného obdobia sa náklady na platy stálych a dočasných 
zamestnancov inštitúcií, orgánov a výkonných agentúr zvýšili o 12 %, zatiaľ čo celkové 
platby zmluvným zamestnancom vzrástli o 59 % a celkové náklady na platy stálych a 
dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov sa zvýšili o 15 % zo 4 116 miliónov 
EUR v roku 2012 na 4 724 miliónov EUR v roku 2018; 

Odporúčania

192. vyzýva Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby:

 zaviedol politiku týkajúcu sa citlivých funkcií na základe komplexného posúdenia 
rizík, ktoré umožní určiť opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré zohľadňujú veľkosť 
výboru a povahu jeho práce;
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