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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 2019; vyjadruje 
spokojnosť s celkovým plnením Komisie v rozpočtových okruhoch pre spravodlivosť, 
práva, rovnosť, občianstvo, migráciu a vnútorné záležitosti v roku 2019;

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); 

3. víta skutočnosť, že Dvor audítorov nezistil významné nedostatky v postupoch Komisie 
v oblasti schvaľovania účtovnej závierky, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a 
integráciu (AMIF) a Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), a že súhlasí s rozhodnutiami 
Komisie o schválení účtov; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že sedem z 
19 operácií, ktoré Dvor audítorov preskúmal, obsahovalo chyby, pričom v troch 
prípadoch išlo o vyčísliteľné chyby, ktoré mali finančný vplyv na sumy hradené z 
rozpočtu EÚ; 

4. konštatuje, že GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov potvrdilo svoju výhradu týkajúcu sa 
významnej miery chybovosti v rámci grantov s priamym riadením vo výške 2,65 %; 
berie na vedomie záväzok Komisie prispôsobiť svoju metodiku výpočtu miery 
chybovosti pri grantoch v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo a Spravodlivosť 
tak, aby bola v súlade s pripomienkami Dvora audítorov, pričom sa začne uplatňovať 
pri audite ex post za rok 2020;

5. konštatuje, že GR pre migráciu a vnútorné záležitosti potvrdilo dve výhrady týkajúce sa 
zdieľaného riadenia (jednu k fondom AMIF a ISF a jednu k programu SOLID za 
obdobie 2007 – 2013, pričom každá je predmetom výhrady, pokiaľ ide o viaceré členské 
štáty) a jednu výhradu týkajúcu sa grantov s priamym riadením z dôvodu významnej 
miery chybovosti vo výške 4,11 % a odhadovaného vplyvu vo výške 7,21 milióna EUR; 
konštatuje, že priemerná zvyšková chybovosť v prípade AMIF a ISF je 1,57 %, čo je 
výrazne pod 2 % prahom významnosti; vyjadruje znepokojenie nad vykonávaním 
projektu núdzovej pomoci s názvom Posilnenie činností kontroly hraníc na úseku 
vonkajších hraníc Chorvátska z dôvodu zvýšeného migračného tlaku, ktorý prebieha od 
septembra 2018 do konca roka 2019, a berie na vedomie, že európska ombudsmanka 
začala vyšetrovanie vo VECI 1598/2020/MMO.


