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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge.  

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement. 

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí3 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 12 odst. 2a (nový)

2a. Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené 
v odstavci 1, vydá každý členský stát před 

  
1 Výroční zpráva Evropského účetního dvora týkající se finančního roku 2003, odstavce 5.67-5.69.
2 Stanovisko Evropského účetního dvora č. 2/2004.
3 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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tím, než získá od Společenství finanční 
prostředky v roce N, každoročně ex-ante
prohlášení o tom, že zavedl fungující 
finanční kontrolní struktury, které vyžadují 
právní předpisy Společenství. 
Toto prohlášení podepíše nejvyšší politický 
a řídící orgán členského státu (ministr 
financí).

Pozměňovací návrh 2
Čl. 45 odst. 1 pododstavec 2

Cílem hodnocení je zlepšení kvality, 
efektivnosti finanční podpory z fondů, její 
soudržnost a realizace operačních programů. 
Hodnocen bude rovněž jejich dopad z 
hlediska strategických cílů Společenství, 
článku 158 Smlouvy a specifických 
strukturálních problémů členských států 
a regionů, přičemž se přihlíží k požadavkům 
udržitelného rozvoje a k příslušným právním 
předpisům Společenství týkajícím se vlivu 
na životní prostředí a strategického 
ekologického hodnocení.

Cílem hodnocení je zlepšení kvality, 
efektivnosti finanční podpory z fondů, její 
soudržnost a realizace operačních programů. 
Hodnocení se bude týkat nákladů, 
resp. výnosů na místní a národní úrovni 
a na úrovni Společenství. Hodnocen bude 
rovněž dopad těchto programů z hlediska 
strategických cílů Společenství, článku 158 
Smlouvy a specifických strukturálních 
problémů členských států a regionů, přičemž 
se přihlíží k požadavkům udržitelného 
rozvoje a k příslušným právním předpisům 
Společenství týkajícím se vlivu na životní 
prostředí a strategického ekologického 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 46 odst. 3 pododstavec 3

Cílem hodnocení ex-ante je optimalizace 
přidělování rozpočtových zdrojů podle 
operačních programů a zlepšení kvality 
programování. Hodnocení určí a posoudí 
střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, 
kterých je třeba dosáhnout, očekávané 
výsledky, kvantifikované cíle, případně
soudržnost strategie navržené pro region, 
přidanou hodnotu Společenství, míru 
uvážení priorit Společenství, poznatky 
z předchozího programování a kvalitu 
postupů realizace, monitorování, hodnocení 

Cílem hodnocení ex-ante je optimalizace 
přidělování rozpočtových zdrojů podle 
operačních programů a zlepšení kvality 
programování. Hodnocení určí a posoudí 
střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, 
kterých je třeba dosáhnout, očekávané 
výsledky, kvantifikované cíle, soudržnost 
strategie navržené pro region, analýzu 
nákladů a přínosů v místě a ve 
Společenství, přidanou hodnotu 
Společenství, míru uvážení priorit 
Společenství, poznatky z předchozího 
programování a kvalitu postupů realizace, 
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a finančního řízení. monitorování, hodnocení a finančního řízení.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 75 odst. 3

Nejpozději do dne 31. ledna každého roku 
členské státy zašlou Komisi aktualizované 
předpovědi žádostí o platby pro daný 
finanční rok a následující finanční rok.

Nejpozději do dne 31. ledna každého roku 
členské státy zašlou Komisi aktualizované 
předpovědi žádostí o platby pro daný 
finanční rok a následující finanční rok. 
Tyto předpovědi by měly odrážet realistický 
odhad schopnosti členských států 
vynakládat finanční prostředky 
v příslušném období.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 92 odst. 3a (nový)

3a. Počínaje rokem 2007 Komise každé 
tři roky předloží Evropskému parlamentu 
a Radě analýzu týkající se účinnosti 
pravidel o automatickém zrušení závazku.
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