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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre rozpočtovú kontrolu, aby ako gestorský výbor 
prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

pripomína Komisii, že v súčasnom kontexte blížiacich sa rozpočtových obmedzení je 1.
ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev spoločne s bojom proti podvodom 
hlavnou prioritou pre zabezpečenie transparentného, zodpovedného a účinného spôsobu 
využívania finančných príspevkov členských štátov, ktoré tvoria najväčšiu časť celkového 
rozpočtu EÚ;

pripomína Komisii a všetkým členským štátom, že ochrana finančných záujmov 2.
Európskych spoločenstiev a boj proti podvodom zostávajú najdôležitejšou prioritou a ich 
spoločnou zodpovednosťou bez ohľadu na výsledok procesu ratifikácie Zmluvy o Ústave 
pre Európu.

pripomína Komisii, že vzhľadom na jej zodpovednosť za plnenie celkového rozpočtu EÚ3.
musí jej prvoradou úlohou byť boj proti zlému vnútornému finančnému hospodáreniu 
prostredníctvom uplatňovania dôsledných kontrolných mechanizmov a osvedčených 
postupov v rámci svojho finančného hospodárenia, ako aj v rámci náhrady strát alebo 
neoprávnene poskytnutých prostriedkov.

pripomína Komisii, že nie je potrebné posilniť harmonizáciu trestného práva na úrovni EÚ4.
prostredníctvom vytvorenia nových administratívnych orgánov, ale že je nevyhnutné, aby 
členské štáty oveľa efektívnejšie využívali vlastné existujúce právne a kontrolné
ustanovenia s cieľom zabezpečiť správne finančné hospodárenie s vnútroštátnymi finan
čnými zdrojmi alebo zdrojmi Európskych spoločenstiev.

vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zabezpečenie toho, aby si všetky členské5.
štáty EÚ, predovšetkým desať nových členských štátov a kandidátske krajiny, plne 
uvedomovali tieto kľúčové ciele v súvislosti so zabezpečením ochrany záujmov 
Európskych spoločenstiev a bojom proti podvodom a zaviazali sa ich uplatňovať:

- posilnená kultúra multilaterálnej spolupráce (Cupertino) s cieľom zabezpečiť pravidelnú a 
rýchlu výmenu aktuálnych informácií medzi kontrolnými orgánmi v rámci boja proti 
podvodom v každom členskom štáte a rozvoj fungujúceho partnerstva medzi členskými 
štátmi a zodpovednými oddeleniami Komisie;

- zintenzívnený medziinštitucionálny prístup, s cieľom predchádzať a bojovať proti 
úplatkárstvu a podvodom v oblasti štrukturálnych a kohéznych politík pomocou väčšej 
transparentnosti a častejšieho vykonávania náhodných kontrol kontrolných systémov pou
žívaných v členských štátoch, ako aj pomocou pravidelného ex-ante vyhodnotenia a ex-
post kontroly finančných správ o projektoch zo strany Európskeho dvora audítorov.

6. vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby zabezpečili uplatňovanie rovnako prísnych 
systémov kontroly a právnych postihov v prípadoch podvodov voči finančným záujmom 
Európskych spoločenstiev, ako aj členských štátov, predovšetkým v súvislosti so 
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1 Skratka pre Európske technologické a vedecké centrum (The European Technical & Scientific Centre).
2 Rozhodnutie Rady č. 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, podporného a 
vzdelávacieho programu na ochranu eura pred falšovaním (program s názvom Pericles) (Ú. v. ES L 339, 21. 
12. 2001, s. 50).
3 Program Hercules má k dispozícií viacročný rozpočet vo výške 11 775 000 eur na obdobie troch rokov, ktoré
sa začína rokom 2004 (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004, s. 9).

spolufinancovanými projektmi v oblasti štrukturálnych a kohéznych politík.

7. vyzýva Radu, aby zabezpečila, že Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) bude svoju 
činnosť vykonávať nezávisle, bez dozoru Komisie a v úzkej spolupráci s orgánmi finančnej 
kontroly vytvorenými v každom členskom štáte, aby sa tak zabezpečili prehľadné
informácie o využívaní finančných prostriedkov Európskych spoločenstiev na národnej
úrovni, ako aj úrovni EÚ.  

8. vyzýva členské štáty, aby naďalej rozvíjali mnohostrannú spoluprácu s partnermi z tretích 
krajín v súvislosti s colným informačným systémom a identifikačným súborom informácií
pre colné vyšetrovanie (FIDE) a pravidelne si poskytovali informácie v rámci informačného 
systému v oblasti boja proti podvodom (AFIS) s cieľom predchádzať závažnej a 
medzinárodnej trestnej činnosti.

9. vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s Komisiou a ETSC1 v oblasti technickej 
ochrany pred falšovaním mincí euro a na regionálnej úrovni vytvorili strediská vzdelávania 
a podpory v rámci programu Pericles2 s cieľom zabezpečiť účasť regionálnych orgánov 
(polície a zodpovedných regionálnych alebo národných orgánov) v rámci boja proti 
znehodnocovaniu a falšovaniu meny.

10. navrhuje, aby Komisia a Rada vytvorili európsku cenu, ktorá by sa udeľovala členským 
štátom, verejnoprávnym alebo súkromným subjektami alebo jednotlivcom za prijatie najlep
ších opatrení alebo realizáciu činnosti v rámci ochrany finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, ako aj v rámci boja proti falšovaniu meny euro. Táto cena by mohla mať
názov „Európska cena Herkules“ a mohla by sa udeľovať každý rok a finančne podporovať
v rámci programu Spoločenstva s názvom Hercules3 s cieľom podpory činností v oblasti 
ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev.


