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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text navrhnutý Komisiou3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 12 odsek 2a (nový)

2a. Bez toho, aby boli dotknuté úlohy 
stanovené v odseku 1, uverejní každý 

  
1 European Court of Auditors' Annual Report concerning the financial year 2003, paragraphs 5.67-5.69.
2 European Court of Auditors' Opinion No 2/2004.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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členský štát každý rok, pred tým, ako 
dostane každoročnú finančnú pomoc od
Spoločenstva na rok N, ex - ante vyhlásenie 
o zverejnení, z ktorého vyplýva, že zaviedol 
funkčné štruktúry finančnej kontroly , 
ktoré vyžaduje právo Spoločenstva.
Vyhlásenie o zverejnení podpíše politický a 
riadiaci úrad na najvyššej úrovni (minister 
financií) členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 45 odsek 1 pododsek 2

Hodnotenia sa budú zameriavať na 
zvyšovanie kvality, efektívnosti a 
konzistencie pomoci fondov a na 
implementáciu operačných programov. Bude 
sa hodnotiť aj ich dôsledok na článok 158 
Zmluvy z hľadiska strategických cieľov 
Spoločenstva a na špecifické štrukturálne 
problémy ovplyvňujúce členské štáty a 
príslušné regióny, pričom sa budú brať do 
úvahy potreby udržateľného rozvoja a 
relevantná legislatíva Spoločenstva o 
ekologickom dopade a strategickom 
hodnotení životného prostredia.

Hodnotenia sa budú zameriavať na 
zvyšovanie kvality, efektívnosti a 
konzistencie pomoci fondov a na 
implementáciu operačných programov.
Hodnotenie sa bude týkať nákladov a 
výhod na lokálnej, národnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva. Bude sa hodnotiť aj 
dôsledok týchto programov na článok 158 
Zmluvy z hľadiska strategických cieľov a na 
špecifické štrukturálne problémy 
ovplyvňujúce členské štáty a príslušné 
regióny, pričom sa budú brať do úvahy 
potreby udržateľného rozvoja a relevantná 
legislatíva Spoločenstva o ekologickom 
dopade a strategickom hodnotení životného 
prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 46 odsek 3 pododsek 3

Ex-ante hodnotenie bude zamerané na 
optimalizáciu prideľovania rozpočtových 
prostriedkov podľa operačných programov a 
na zlepšenie kvality programovania.  Bude 
identifikovať a hodnotiť strednodobé a 
dlhodobé potreby, ciele, ktoré je potrebné 
dosiahnuť, očakávané výsledky, 
kvantifikované ciele, v prípade potreby 
koherenciu stratégie navrhnutej pre región, 
pridanú hodnotu pre Spoločenstvo, rozsah, 
do akého boli zohľadnené priority 
Spoločenstva, poznatky z predchádzajúceho
programovania a kvalitu postupov 

Ex-ante hodnotenie bude zamerané na 
optimalizáciu prideľovania rozpočtových 
prostriedkov podľa operačných programov a 
na zlepšenie kvality programovania.  Bude 
identifikovať a hodnotiť strednodobé a 
dlhodobé potreby, ciele, ktoré je potrebné 
dosiahnuť, očakávané výsledky, 
kvantifikované ciele, v prípade potreby 
koherenciu stratégie navrhnutej pre región, 
analýzu nákladov a výhod na lokálnej 
úrovni a na úrovni Spoločenstva, pridanú 
hodnotu pre Spoločenstvo, rozsah, do akého 
boli zohľadnené priority Spoločenstva, 
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implementácie, monitorovania, hodnotenia a 
finančného riadenia.

poznatky z predchádzajúceho 
programovania a kvalitu postupov 
implementácie, monitorovania, hodnotenia a 
finančného riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 75 odsek 3

Najneskôr do 31. januára každého roka zašle 
členský štát Komisii aktualizované 
predpovede požiadaviek na platby pre bežný 
finančný rok a nasledujúci finančný rok.

Najneskôr do 31. januára každého roka zašle 
členský štát Komisii aktualizované 
predpovede požiadaviek na platby pre bežný 
finančný rok a nasledujúci finančný rok.
Predpovede by mali odrážať reálne 
hodnotenie možností členských štátov 
vynakladať finančné prostriedky počas 
príslušného obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 92 odsek 3a (nový)

3a. Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade počnúc rokom 2007, každé tri roky 
predloží analýzu o efektivite pravidiel 
automatického zrušenia záväzkov.
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