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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta stanovisko Dvora audítorov k účtovnej závierke Únie za rok 2018; zdôrazňuje, že 
odhadovaná celková chybovosť vo výdavkoch z rozpočtu Únie bola 2,6 %, čo je v 
rozsahu odhadov chýb za posledné dva roky a len mierne nad historicky najnižšou 
hodnotou 2,4 % v roku 2017; pripomína, že cieľová hladina významnosti je na úrovni 
2 %, a vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o dosiahnutie celkovej chybovosti 
pod touto prahovou hodnotou; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov neodpovedal na opakovanú výzvu 
Parlamentu na výpočet odhadovanej chybovosti výdavkov osobitne pre okruh III 
(Bezpečnosť a občianstvo); berie na vedomie odôvodnenie Dvora audítorov, prečo tak 
neurobil, najmä skutočnosť, že okruh III predstavoval len 2 % platieb v rozpočte na 
rok 2018; berie na vedomie sebahodnotenie GR HOME, v ktorom sa odhaduje 
chybovosť pod 2 % hladinou významnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
obmedzená vzorka 18 operácií podrobených auditu za rok 2018 nebola dostatočná na 
to, aby Dvor audítorov potvrdil tento pozitívny výsledok; požaduje väčšiu vzorku 
operácií, pri ktorých sa vykonáva audit, aby mal rozpočtový orgán k dispozícii 
informácie potrebné na riadne posúdenie dosiahnutých výsledkov v tejto dôležitej 
oblasti politiky;

3. víta osobitné správy Dvora audítorov o Núdzovom trustovom fonde Európskej únie 
pre Afriku1 („EUTF pre Afriku“) a o nástroji pre utečencov v Turecku2 („nástroj pre 
Turecko“); berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že EUTF pre Afriku, ktorý 
podporuje činnosti v 26 afrických krajinách, je pružným nástrojom, ktorý je pri 
zavádzaní projektov rýchlejší než tradičné nástroje financovania, ale chýba mu 
zameranie na efektívne riadenie činnosti zameranej na riešenie bezprecedentných 
výziev, ktorým čelí; domnieva sa, že Komisia by mala preskúmať koncepciu EUTF 
pre Afriku, najmä s cieľom spresniť jeho zameranie a urýchliť jeho vykonávanie, aby 
sa stal účinnejším; berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že prvá tranža vo výške 
3 miliardy EUR (z celkovej sumy 6 miliárd EUR) mobilizovaná v rámci nástroja pre 
Turecko bola rýchlou reakciou na utečeneckú krízu, ale len polovica projektov 
dosiahla očakávané výsledky; domnieva sa, že by sa mala zlepšiť efektívnosť 
projektov hotovostnej pomoci; naliehavo vyzýva Komisiu, aby konala na základe 
odporúčaní Dvora audítorov vrátane väčšieho objemu investícií do komunálnej 
infraštruktúry a sociálno-ekonomickej podpory na riešenie potrieb utečencov a rozvoja 
stratégie prechodu z humanitárnej pomoci na rozvojovú pomoc;

4. víta osobitnú správu Dvora audítorov o podpore Únie pre členské štáty v ich úsilí 

1 Osobitná správa č. 32/2018: „Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku: flexibilný, ale nedostatočne 
zameraný“.
2 Osobitná správa č. 27/2018 „Nástroj pre utečencov v Turecku: užitočná pomoc, no na zabezpečenie optimálnej 
hodnoty za vynaložené prostriedky je potrebné vykonať isté zlepšenia“.
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riešiť problém radikalizácie3, ktorá sa okrem iných zdrojov financuje z 
prostredníctvom Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a programu Spravodlivosť; 
súhlasí s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala zlepšiť rámec celkovej 
koordinácie opatrení financovaných Úniou zameraných na riešenie radikalizácie, 
zvýšiť praktickú podporu odborníkov a tvorcov politík v členských štátoch a zlepšiť 
rámec pre posudzovanie výsledkov;

5. víta skutočnosť, že Dvor audítorov nezistil významné nedostatky v postupoch Komisie 
v oblasti schvaľovania účtov, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť, a že súhlasí s rozhodnutiami Komisie o 
schválení účtov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že tri z 18 operácií, ktoré Dvor 
audítorov preskúmal, obsahovali chyby, pričom jedna z operácií zdieľaného riadenia v 
rámci AMIF vykazovala mieru chybovosti 9,4 %; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
riešila systémové nedostatky zistené Dvorom audítorov, napríklad chýbajúce kontroly 
doplňujúcich dokumentov ex post v prípade predbežných administratívnych kontrol 
žiadostí o platbu; vyzýva členské štáty, aby zlepšili kontroly zákonnosti a správnosti 
postupov verejného obstarávania, ktoré organizujú príjemcovia finančných 
prostriedkov.

3 Osobitná správa č. 13/2018 „Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k terorizmu: Komisia reagovala na potreby 
členských štátov, no v koordinácii a hodnotení sa vyskytli určité nedostatky“.


