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Úvod 
01 Komisia 16. mája 2022 uverejnila návrh cielenej zmeny nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Podľa právneho 
základu návrhu Komisie je Komisia povinná konzultovať s Európskym dvorom audítorov 
(EDA)1 a dňa 2. septembra si naše stanovisko vyžiadala Rada a dňa 13. septembra 2022 
Európsky parlament. Týmto stanoviskom je splnená požiadavka konzultácie. 

02 Komisia odôvodňuje túto revíziu potrebou zosúladiť nariadenie o rozpočtových
pravidlách s balíkom viacročného finančného rámca (VFR), aby sa zachoval jednotný 
súbor pravidiel upravujúcich výdavky Únie. To znamená, že všetky všeobecné 
rozpočtové pravidlá budú obsiahnuté v nariadení o rozpočtových pravidlách, pretože 
cieľom je poskytnúť väčšiu právnu istotu inštitúciám EÚ a príjemcom finančných 
prostriedkov EÚ. 

03 Komisia okrem toho do návrhu zahrnula ďalšie zmeny s cieľom:

o zaviesť zlepšenia a zjednodušenia, ktoré boli zistené od nadobudnutia účinnosti
nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2018,

o reagovať na nedávne udalosti a trendy, ako je pandémia COVID-19 a krízové
riadenie,

o lepšie chrániť finančné záujmy EÚ (napr. väčším využívaním digitalizácie),

o prispievať viac k plneniu cieľov politiky EÚ a dosiahnuť ešte väčšie zjednodušenie
pre príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

1 Článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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Všeobecné pripomienky 
04 Komisia navrhla nariadenie o rozpočtových pravidlách prepracovať, nie
zrevidovať. Komisia uvádza, že cieľom prepracovaného znenia je „… zamerať sa 
na zmeny, ktoré sú skutočne potrebné, a nájsť tak rovnováhu“. Výsledkom 
prepracovaného znenia je prijatie nového právneho aktu, ktorým sa do jedného textu 
začleňujú vecné zmeny skoršieho aktu, ako aj zostávajúce nezmenené ustanovenia. 
Nový právny akt tak nahrádza a zrušuje všetky predchádzajúce znenia aktu. 

05 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou2 o používaní techniky prepracovania
z roku 2001 by sa v dôvodovej správe pripojenej k návrhu malo objasniť, prečo sa má 
prepracovanie vykonať a mali by sa vysvetliť dôvody tohto postupu, spolu s dôvodmi 
každej navrhovanej podstatnej zmeny. Návrh prepracovaného znenia musí byť ďalej 
predložený spôsobom, ktorý umožní jasne odlíšiť podstatné zmeny a nové 
odôvodnenia od nezmenených ustanovení. Na základe analýzy podmienok 
stanovených v medziinštitucionálnej dohode a odôvodnenia prepracovaného znenia, 
ktoré Komisia uviedla v dôvodovej správe, sa domnievame, že návrh Komisie spĺňa 
podmienky na vykonanie prepracovania. 

2 Medziinštitucionálna dohoda o systematickejšom používaní techniky prepracovania 
právnych aktov, podpísaná 28. novembra 2001 (2002/C 77/01). 
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Konkrétne pripomienky 
06 V tejto časti sú uvedené naše pripomienky ku konkrétnym zmenám, ktoré navrhla
Komisia. Naše stanovisko sa zameriava na témy, ktoré Komisia určila v sérii pracovných 
dokumentov (neoficiálnych dokumentov), ktoré poskytla Európskemu parlamentu, 
Rade a Európskemu dvoru audítorov s cieľom vysvetliť navrhované zmeny. Zaoberáme 
sa len tými otázkami, ku ktorým máme konkrétne pripomienky. 

Zaznamenávanie a uchovávanie údajov o príjemcoch 
finančných prostriedkov EÚ a hĺbková analýza údajov 
Príslušné články 

o Článok 2 – Vymedzenie pojmov

o Článok 36 – Vnútorná kontrola plnenia rozpočtu

o Článok 275 – Prechodné ustanovenia

Základné informácie 

07 V medziinštitucionálnej dohode3 zo 16. decembra 2020 sa stanovuje zber
informácií a údajov o konečných príjemcoch a prijímateľoch finančných prostriedkov 
EÚ na účely kontroly a auditu. Informácie o tých, ktorí v konečnom dôsledku priamo 
alebo nepriamo využívajú finančné prostriedky EÚ (vrátane údajov o konečných 
užívateľoch výhod), sú potrebné na posilnenie ochrany rozpočtu EÚ a Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti pred podvodmi a nezrovnalosťami. 

08 Pokiaľ ide o VFR na roky 2021 – 2027 – v ktorom sa rozpočet plní v rámci
zdieľaného riadenia – a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Komisia už 
navrhla zlepšiť zber a interoperabilitu údajov od členských štátov o príjemcoch 
finančných prostriedkov EÚ vrátane konečných užívateľov výhod. V prijatých právnych 
predpisoch sa však nepredpokladá povinné používanie jednotného nástroja na hĺbkovú 
analýzu údajov a hodnotenie rizika, ktorý má poskytnúť Komisia. Komisia navrhuje, 
aby sa stalo povinným až v budúcom VFR. Ako sa zdôrazňuje v našej osobitnej správe 

3 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 
a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach 
a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu 
na zavedenie novej medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 (2020/L 433 I/28). 
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o ochrane rozpočtu EÚ4, tento nástroj by mal využívať aj údaje dostupné v rôznych
registroch na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ktoré sú relevantné pre vylúčenie.

09 Komisia navrhuje posilniť systémy predchádzania podvodom, ich odhaľovania
a reakcie prostredníctvom povinného elektronického zaznamenávania a uchovávania 
údajov o konečných príjemcoch a prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ (vrátane 
konečných užívateľov výhod) a integrácie týchto údajov do jednotného informačného 
systému, ktorý má poskytovať Komisia na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika. 
Prístup k tomuto systému by sa neobmedzoval len na inštitúcie implementujúce fondy, 
ale bol by k dispozícii aj vyšetrovacím a kontrolným orgánom EÚ (vrátane Európskeho 
dvora audítorov, Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a Európskej 
prokuratúry (EPPO)). 

Stanovisko EDA 

10 Vítame zámer vytvoriť jednotný integrovaný informačný systém na hĺbkovú
analýzu údajov a hodnotenie rizika, jeho rozšírený prístup k vyšetrovacím a kontrolným 
orgánom a možnosť viac využívať automatizované nástroje a nové technológie na účely 
kontroly a auditu. Takýto systém by zohrával dôležitú úlohu v boji proti podvodom, 
korupcii a konfliktom záujmov, ktoré majú vplyv na finančné prostriedky EÚ. 
Navrhujeme však, aby sa nečakalo, kým sa v budúcom VFR stane povinným. 

11 V návrhu sa opisujú konkrétne údaje, ktoré by sa mali zaznamenávať
o príjemcoch a konečných užívateľoch výhod príjemcov finančných prostriedkov EÚ5.
Rozsah príjemcov, ktorých údaje sa majú zaznamenávať a uchovávať, však nie je taký
komplexný, ako sa stanovuje v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach v oblasti
zdieľaného riadenia a v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti,
keďže sa v ňom výslovne neuvádzajú spoločnosti, ktoré zadali zákazky v rámci
verejného obstarávania financovaného z prostriedkov EÚ.

12 Navyše v prípade zdieľaného riadenia by sa údaje o konečných príjemcoch
nepreniesli Komisii a nevkladali do jednotného integrovaného informačného systému. 
Je to spôsobené návrhom Komisie obmedziť význam pojmu „príjemcovia“ finančných 
prostriedkov EÚ6. Podľa návrhu „ sa odkazy na príjemcov finančných prostriedkov 
považujú za odkazy na prijímateľov, ako sa vymedzujú v pravidlách platných 
v jednotlivých odvetviach.“ Táto definícia tak nezahŕňa údaje o „konečných 

4 Osobitná správa 11/2022 – Ochrana rozpočtu EÚ: Čierne listiny treba využívať lepšie. 

5 Článok 36 ods. 6. 

6 Článok 36 ods. 9. Táto pozmenená definícia je tiež uvedená v článku 38 návrhu. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SK.pdf
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príjemcoch“, ktoré majú členské štáty povinnosť zhromažďovať podľa pravidiel 
platných v jednotlivých odvetviach, najmä v prípade finančných nástrojov. Členské 
štáty by tieto údaje mali preniesť a údaje by sa mali zaznamenávať do jednotného 
integrovaného informačného systému. 

Verejné obstarávanie EÚ a platení externí odborníci 
o Článok 153 – Predloženie dokumentov súvisiacich so žiadosťou

o Článok 164 – Zásady vzťahujúce sa na zákazky a rozsah pôsobnosti

o Článok 169 – Medziinštitucionálne verejné obstarávanie, spoločné verejné
obstarávanie a obstarávanie v mene členských štátov

o Článok 144 – Vyradenie z postupu udeľovania

Základné informácie 

13 Pandémia COVID-19 odhalila potrebu väčšej flexibility v postupoch verejného
obstarávania v čase krízy. Nástroj núdzovej podpory (IES) už bol zmenený s cieľom 
zaviesť väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o verejné obstarávanie (napr. spoločné 
obstarávanie), a Komisia teraz navrhuje podobnú úroveň flexibility v nariadení 
o rozpočtových pravidlách. To zahŕňa aktualizáciu vymedzenia krízy tak, aby zahŕňala
núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, ako je COVID-19. Návrh sa vzťahuje
aj na digitalizáciu verejného obstarávania a zmlúv o využívaní viacerých zdrojov.
Komisia okrem toho predkladá návrh, ktoré riešia problém, ktorému čelí na trhu
platených externých odborníkov, a posilňuje ustanovenia upravujúce profesionálne
konflikty záujmov.

Stanovisko EDA 

14 Navrhované zmeny vo všeobecnosti vítame. Napriek tomu by sme chceli
upozorniť na niektoré skutočnosti. 

15 V prípade zákaziek zadaných delegáciami Únie alebo zadaných výlučne v záujme
delegácie Únie v tretích krajinách Komisia navrhuje, aby sa verejnému obstarávateľovi 
umožnilo obmedziť predkladanie dokumentov k žiadosti listom len na jeden z bežne 
požadovaných prostriedkov7 (buď poštou alebo kuriérskou službou alebo osobným 
doručením do priestorov zodpovedného povoľujúceho úradníka). Táto zmena 

7 Článok 153 ods. 5. 
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predstavuje riziko obmedzenia hospodárskej súťaže. Prípadné obmedzenie týkajúce sa 
doručenia listom by malo byť dobre odôvodnené a doložené. 

16 Pravidlá verejného obstarávania podľa všeobecného nariadenia o rozpočtových
pravidlách sa uplatňujú priamo na subjekty podľa článku 70 a na verejno-súkromné 
partnerstvá podľa článku 71 (ako sa stanovuje v ich rámci a v jednotlivých nariadeniach 
o rozpočtových pravidlách). V návrhu Komisie8 sa uvádza, že „zodpovedný povoľujúci
úradník sa môže pri začatí postupu verejného obstarávania odvolať na vyhlásenie
o krízovej situácii len vtedy, ak je tento postup odôvodnený mimoriadne naliehavou
situáciou vyplývajúcou z krízy“ a že vyhlásenie o kríze závisí od „príslušných vnútorných
pravidiel“. Takéto vyhlásenie o krízovej situácii vydané v súlade s „príslušnými
vnútornými pravidlami“ otvára dvere možnosti, že jednotlivé orgány EÚ budú mať
rozdielne interné predpisy o vyhlasovaní krízovej situácie. Vzniká tak riziko
nejednotného uplatňovania.

17 Iná navrhovaná zmena umožňuje, aby orgán, ktorý začal postup verejného
obstarávania9, zahrnul do postupu verejného obstarávania ďalších verejných 
obstarávateľov10 v prípade vyhlásenia o krízovej situácii. Nešpecifikuje sa, či všetci 
verejní obstarávatelia museli vydať vyhlásenie o krízovej situácii podľa svojich 
príslušných vnútorných pravidiel, alebo či takéto vyhlásenie musel vydať len vedúci 
verejný obstarávateľ. Malo by sa objasniť, či sa od zúčastnených verejných 
obstarávateľov vyžaduje koordinovaný prístup. 

18 Vítame navrhovanú zmenu, ktorou sa vyžaduje, aby zodpovedný povoľujúci
vyradil z postupu udeľovania účastníka, ktorý má protichodné záujmy11. Navrhujeme 
ďalšiu menšiu zmenu v článku 144, pozri prílohu. 

Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) 
o Článok 138 – Ochrana finančných záujmov Únie prostredníctvom odhaľovania

rizík a ukladania administratívnych sankcií

o Článok 139 – Kritériá vylúčenia a rozhodnutia o vylúčení

8 Článok 164 ods. 6. 

9 Článok 169 ods. 1. 

10 Článok 164 ods. 6. 

11 Článok 144 ods. 1. 
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o Článok 142 – Trvanie vylúčenia a premlčacia lehota

o Článok 152 – Elektronické systémy na výmenu informácií

o Článok 153 – Predkladanie dokumentov súvisiacich so žiadosťou.

Základné informácie 

19 Komisia navrhla niekoľko rozsiahlych a podrobných zmien týkajúcich sa systému
včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES), ktorý bol predmetom „… našej 
osobitnej správy o ochrane rozpočtu EÚ12”. Príslušné zmeny sa týkajú najmä 
osobitného oddielu nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa vzťahuje na systém 
EDES. 

Stanovisko EDA 

20 Vítame navrhované zmeny zamerané na rozšírenie systému EDES na zdieľané
riadenie, ktoré sme odporučili v našej osobitnej správe. Vítame aj návrh Komisie 
zabezpečiť, aby sa na výdavkové programy v rámci priameho riadenia, ako je 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, pri ktorých sú prijímateľmi členské 
štáty, uplatňovali primerané opatrenia na vylúčenie. Týmito zmenami sa vytvorí 
jednotný právny základ pre všetky spôsoby riadenia na riešenie dôkazov o závažnom 
pochybení13, ktoré poskytli vnútroštátne zdroje alebo zdroje EÚ14. Priestor 
na vylúčenie nedôveryhodných protistrán z prijímania finančných prostriedkov EÚ však 
zostane väčší v rámci priameho riadenia ako v rámci zdieľaného riadenia, takže 
s protistranami, o ktorých sa zistí, že sa nachádzajú v situácii vyžadujúcej si vylúčenie, 
sa nebude zaobchádzať jednotne v rámci rôznych spôsobov riadenia, ako sme 
odporučili v osobitnej správe o ochrane rozpočtu EÚ. 

21 Vítame aj návrh zrýchleného postupu vylúčenia15, ktorý by sa podľa Komisie
uplatňoval v prípadoch, keď existuje konečný rozsudok alebo správne rozhodnutie 
orgánu členského štátu alebo tretej krajiny vo veci závažného pochybenia alebo 
rozhodnutie o vylúčení vydané medzinárodnou organizáciou, Európskou investičnou 
bankou alebo Európskym investičným fondom, ak tieto organizácie majú rovnocenný 
postup. Podľa Komisie je účelom tejto zmeny poskytnúť právny základ, podľa ktorého 

12 Osobitná správa 11/2022 – Ochrana rozpočtu EÚ: Čierne listiny treba využívať lepšie. 

13 Článok 139 ods. 1. 

14 Článok 138 ods. 2. 

15 Článok 139 ods. 8. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_SK.pdf
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by bolo možné pre príslušné prípady stanoviť zjednodušené námietkové konanie 
s protistranou. Predpokladáme, že zjednodušené námietkové konanie určí Komisia 
v spojení s výborom EDES. Komisia by mala v navrhovanej zmene opísať účel 
skráteného konania. 

22 Berieme na vedomie a vítame aj ďalšie zmeny, ktorých cieľom je posilniť systém
EDES. Týkajú sa týchto oblastí: 

o zahrnutie konečných užívateľov výhod, pridružených spoločností a osôb
s riadiacou zodpovednosťou vylúčených protistrán16, ako sa odporúča v našej
osobitnej správe,

o konflikt záujmov ako samostatný dôvod na vylúčenie (zosúladenie so smernicou
EÚ o verejnom obstarávaní)17,

o odmietnutie spolupráce pri vyšetrovaní, kontrole alebo audite vykonávanom
orgánmi EÚ (ako výslovný dôvod na vylúčenie)18,

o podnecovanie k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu19,

o vylúčenie nespoľahlivých ručiteľov20,

o predpoklad oznámenia listu vydaného v rámci námietkového konania
a administratívne rozhodnutia21,

o vylúčenie nespoľahlivých ručiteľov22.

Príspevky Únie na globálne iniciatívy 
o Článok 240 – Príspevky Únie na globálne iniciatívy

16 Článok 138 ods. 2. 

17 Článok 139 ods. 1. bod iv). 

18 Článok 139 ods. 1 a článok 142. 

19 Článok 139 ods. 1. bod vi). 

20 Článok 138 ods. 2. 

21 Články 152 a 153. 

22 Článok 139 ods. 10. 



11 

Základné informácie 

23 Globálne iniciatívy sa opisujú ako združené finančné prostriedky s viacerými
darcami na podporu globálneho cieľa (napr. zmena klímy, vzdelávanie a boj proti 
AIDS). Komisia považuje účasť na týchto fondoch za najefektívnejší spôsob, ako prispieť 
k dosiahnutiu kľúčových cieľov politiky EÚ a zároveň pomáhať v boji proti globálnym 
výzvam, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. 

24 Podľa názoru Komisie nie je riadiaca štruktúra existujúcich rozpočtových
nástrojov vhodná na to, aby EÚ prispievala k stanoveným globálnym iniciatívam, najmä 
ak je EÚ malým darcom. V takýchto prípadoch sa v novom článku stanovuje možnosť 
prispieť k iniciatíve bez priamej väzby na náklady či konkrétne výsledky, ale za určitých 
stanovených osobitných podmienok. 

Stanovisko EDA 

25 Domnievame sa, že ak neexistuje väzba medzi príspevkami a vzniknutými
nákladmi či konkrétnymi výsledkami, obmedzuje to schopnosť EÚ kontrolovať, ako boli 
jej finančné prostriedky použité. Konštatujeme tiež, že Komisia nenavrhuje vymedzenie 
pojmu „globálna iniciatíva“. 

26 Domnievame sa, že prijímateľ príspevku by mal každoročne poskytovať Komisii
dostatočné informácie o operačných a administratívnych výdavkoch príslušnej 
globálnej iniciatívy. Komisia by mala pre orgán udeľujúci absolutórium vypracovať 
výročnú správu o príslušných rizikách a o nákladovej efektívnosti a účinnosti takýchto 
príspevkov, aby bolo možné pokračovanie alebo prerušenie týchto príspevkov 
odôvodniť. Navrhovaná zmena článku 240 je zahrnutá v prílohe. 

Vypožičiavanie si prostriedkov a poskytovanie úverov 
o Článok 52 – Prezentácia rozpočtu
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Základné informácie 

27 Komisia je povinná pravidelne a komplexne informovať Európsky parlament
a Radu o všetkých aspektoch svojej stratégie riadenia dlhu23. Európsky parlament, 
Rada a Komisia takisto spoločne rozhodli, že po prijatí nástroja NextGenerationEU 
(NGEU)24 sa ustanovenia o podávaní správ o operáciách vypožičiavania si prostriedkov 
a poskytovania úverov „posúdia a podľa potreby zrevidujú“ v rámci ďalšej revízie 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

28 Komisia vypracúva rôzne správy, ktoré sa týkajú rôznych druhov úverových
programov, záväzkov a správy pokladne, požiadavky na toto vykazovanie však nie sú 
presne stanovené. Nevypracúva pravidelnú a komplexnú správu o vykonávaní stratégie 
Komisie v oblasti riadenia dlhu a dosahovaní cieľov riadenia dlhu v súvislosti 
s nástrojom NGEU a inými úverovými programami EÚ. Medzi príklady týchto cieľov 
patrí požičiavanie finančných prostriedkov s najnižšími možnými nákladmi 
v strednodobom až dlhodobom horizonte a udržiavanie obozretného stupňa rizika. 

29 V návrhu Komisie25 sa stanovuje, že návrh rozpočtu má obsahovať „komplexný
prehľad operácií vypožičiavania si prostriedkov a poskytovania úverov“. 

Stanovisko EDA 

30 Vítame cieľ Komisie zlepšiť rozpočtovú dokumentáciu o operáciách vypožičiavania
si prostriedkov a poskytovania úverov. Účel a obsah navrhovaného „komplexného 
prehľadu“ však nie sú jasné, najmä či sa bude vzťahovať na vykonávanie stratégie 
Komisie v oblasti riadenia dlhu. Ďalej nie je zrejmé, ako sa budú informácie v 
„komplexnom prehľade“ líšiť od informácií o „prebiehajúcich kapitálových operáciách 
a správe dlhu“, ktoré majú byť poskytované podľa článku 52 ods. 1 písm. d) bodu iii). 
Nie je jasné, akú bude mať ďalší prehľad pridanú hodnotu, vzhľadom na to, že prehľad 
o operáciách vypožičiavania si prostriedkov a poskytovania úverov už poskytuje
niekoľko iných správ.

23 Článok 5 ods. 3 rozhodnutia Rady 2020/2053/(rozhodnutie o vlastných zdrojoch). 

24 Nariadenie Rady COM (2020) 441, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu 
s cieľom podporiť obnovu po pandémii COVID-19. 

25 Článok 52 od. 1 písm. d) bod iii). 
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31 Dodatočný prehľad o vypožičiavaní si prostriedkov a poskytovaní úverov sa
nezaoberá nedostatkom komplexného podávania správ o vykonávaní stratégie Komisie 
v oblasti riadenia dlhu a dosahovaní cieľov riadenia dlhu týkajúcich sa NGEU a iných 
úverových programov EÚ. Skutočnosť, že tieto informácie nie sú k dispozícii, znamená, 
že zodpovednosť Komisie za niektoré ciele riadenia dlhu zostane nejasná. 

Podávanie správ o finančných nástrojoch a rozpočtových 
zárukách 
o Článok 41 – Návrh rozpočtu

o Zrušený článok 250 – Výročná správa o finančných nástrojoch, rozpočtových
zárukách a finančnej pomoci.

Základné informácie 

32 V nariadení o rozpočtových pravidlách sa Komisii ukladá niekoľko oznamovacích
povinností, pokiaľ ide o podmienené záväzky a spoločný rezervný fond (SRF). Cieľom 
návrhu Komisie je zefektívniť podávanie správ o finančných nástrojoch a rozpočtových 
zárukách. 

Stanovisko EDA 

33 Komisia okrem iných zmien navrhuje vypustiť článok 250, v ktorom sa stanovuje
vypracovanie správy obsahujúcej informácie, ako je zhrnutie finančnej pomoci 
členským štátom a tretím krajinám, ktoré sa v súčasnosti inde nevykazujú. Pohnútkou 
Komisie na vypustenie článku 250 je predkladať komplexné správy o finančných 
nástrojoch a rozpočtových zárukách v pracovných dokumentoch pripojených k návrhu 
rozpočtu a vypracovaných podľa článku 41 ods. 4 a 5. 

34 Ak by sa už správa podľa článku 250 nevypracúvala, hrozilo by, že súhrnné údaje
o podmienených záväzkoch EÚ vyplývajúcich z rozpočtových záruk a finančnej pomoci
nebudú vykazované v rovnakom rozsahu. Správa podľa článku 250 poskytuje prehľad
celkovej rizikovej expozície EÚ a systému riadenia rizík EÚ, ako aj analýzu
podmienených záväzkov podľa kategórií: rozpočtové záruky a finančná pomoc
členským štátom a tretím krajinám. Obsahuje tiež posúdenie udržateľnosti
podmienených záväzkov EÚ. Správa podľa článku 250 je v súčasnosti jedinou správou,
v ktorej sú vykázané všetky druhy podmienených záväzkov a celkové sumy. Vzhľadom
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na zvýšený objem a význam podmienených záväzkov EÚ26 navrhujeme zachovať 
požiadavku na podávanie správ podľa článku 250 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Komisia by prípadne mala obsah správy podľa článku 250 začleniť v plnom 
rozsahu do inej verejne dostupnej správy. 

Postupy zadávania zákaziek Únie, ktoré majú vplyv 
na bezpečnosť alebo verejný poriadok 
o Článok 137 – Ochrana bezpečnosti a verejného poriadku.

Základné informácie 

35 Komisia má v úmysle vytvoriť horizontálny rámec pre postupy Únie pri udeľovaní
grantov v prípadoch, keď je potrebná ochrana bezpečnosti a verejného poriadku Únie 
a jej členských štátov. Na tento účel sa v navrhovanom novom ustanovení stanovuje 
niekoľko osobitných podmienok pre subjekty zúčastňujúce sa na postupoch udeľovania 
Únie, ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ďalej sa v ňom stanovujú 
pravidlá a postupy na uplatňovanie týchto podmienok v súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie, najmä v oblasti verejného obstarávania. 

Stanovisko EDA 

36 Domnievame sa, že navrhované úpravy, ktorými „sa stanovujú osobitné
podmienky účasti subjektov z tretích krajín na postupoch udeľovania grantov Únie, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo verejného poriadku“, sú v súlade s vývojom v tejto 
oblasti, napríklad s nariadením o preverovaní priamych zahraničných investícií z roku 
201927, v ktorom sa od Komisie a členských štátov vyžaduje, aby kontrolovali tie 
priame zahraničné investície, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok. 

26 Pozri kapitolu 2 výročnej správy EDA za rok 2021. 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa 
ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie. 
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37 V nariadení o preverovaní priamych zahraničných investícií sa však opisujú
situácie, ktoré vyvolávajú obavy o „bezpečnosť a verejný poriadok“28, čo však nie je 
prípad návrhu. Domnievame sa, že by to mohlo viesť k nejednotnému uplatňovaniu 
pravidla. Navrhujeme preto vydať komplexné vykonávacie usmernenia. 

38 V návrhu je ďalej stanovené, že ak sa nevyžaduje prijatie rozhodnutia
o financovaní, zodpovedný povoľujúci úradník rozhodne o tom, či konkrétny postup
udeľovania má vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok29. Navrhujeme, aby bol
základ pre takéto rozhodnutie povoľujúceho úradníka stanovený v podrobných
vykonávacích usmerneniach.

Rôzne zmeny 
Základné informácie 

39 Návrh Komisie obsahuje niekoľko rôznych zmien, ktoré neboli predložené
v osobitnom pracovnom dokumente. Týkajú sa hlavných tém prepracovaného znenia, 
ako sa uvádza v bode 02. 

Článok 25 – Dary 
Základné informácie 

40 Inštitúcie EÚ môžu prijímať dary. Dary nad 50 000 EUR, ktoré sú spojené
s nákladmi presahujúcimi 10 % hodnoty daru, však musí schváliť Európsky parlament 
a Rada. Tieto náklady môžu napríklad súvisieť s prepravou a distribúciou darovaných 
vakcín. Komisia s ohľadom na svoje skúsenosti získané počas pandémie COVID-19 
navrhuje zrušiť podmienku schválenia vecných darov v hodnote nad 50 000 EUR30 
Európskym parlamentom a Radou za výnimočných okolností v oblasti humanitárnej 
pomoci, núdzovej podpory, civilnej ochrany alebo pomoci v rámci krízového riadenia. 

28 Článok 4: „faktory, ktoré možno zohľadniť pri určovaní toho, či priama zahraničná investícia 
môže mať vplyv na bezpečnosť alebo verejný poriadok“. 

29 Článok 137 ods. 2. 

30 Článok 25 ods. 3. 
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Stanovisko EDA 

41 Navrhujeme, aby sa v záujme zachovania transparentnosti v nariadení
o rozpočtových pravidlách vyžadovalo, aby Komisia podávala Európskemu parlamentu
a Rade správu o využívaní výnimky.

Článok 33 – Výkonnosť a zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 
Základné informácie 

42 Komisia navrhuje, aby sa programy a činnosti vykonávali tak, aby viedli
k dosiahnutiu stanovených cieľov bez spôsobenia významnej škody, pokiaľ ide 
o environmentálne ciele, ako sú zmena klímy, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia
na ňu, udržateľné využívanie a ochrana vody a prevencia znečisťovania31.

Stanovisko EDA 

43 Vítame vykonanú zmenu, ktorú sme odporučili v našej osobitnej správe 22/2021
– Udržateľné financovanie: Na presmerovanie financovania smerom k udržateľným
investíciám sú potrebné súdržnejšie opatrenia EÚ. Dosah tejto zmeny bude závisieť od
toho, ako sa bude „významná škoda“ interpretovať v odvetvových právnych
predpisoch a posudzovať v praxi.

Článok 252 – Schválenie konečnej konsolidovanej účtovnej závierky 
Základné informácie 

44 Komisia navrhuje skrátiť lehoty EDA na zaslanie pripomienok k predbežnej
účtovnej závierke o jeden mesiac. Ďalej navrhuje, aby Dvor audítorov prijal svoje 
stanovisko k spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky do 31. júla. 

Stanovisko EDA 

45 Komisia odôvodňuje posunutie lehôt tým, že v praxi sa už dodržiavajú. Je síce
pravda, že EDA oznamuje listom výsledok svojej práce v súvislosti s účtovnou závierkou 
do 31. júla, t. j. pred uverejnením svojho stanoviska, k čomu zvyčajne dochádza 
v októbri, ale v prípade ostatných subjektov uvedených v článku 247 tak doteraz 
neurobil. 

31 Článok 33 ods. 2 písm. d). 
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46 Súčasne lehota Komisie (31. marec) a iných orgánov (1. marec) na predloženie
predbežnej účtovnej závierky Európskemu dvoru audítorov zostáva rovnaká32. 

47 Tento návrh predstavuje pre EDA významnú zmenu. Týka sa to najmä jeho auditu
orgánov Únie podľa článkov 70 a 71 vzhľadom na ich počet. Návrhom sa o jeden 
mesiac skracuje čas, ktorý má EDA na vykonanie auditu účtovnej závierky. Ohrozilo by 
to dostatočnosť a kvalitu základu pre vyhlásenie o vierohodnosti. Kratšie lehoty tiež 
znamenajú, že by sa prerušila súvislosť medzi časovým rozvrhom pre audit účtovnej 
závierky a časovým rozvrhom pre audit zákonnosti a správnosti. Tento stav by ďalej 
ovplyvnil uskutočniteľnosť vykonávania našej audítorskej práce a námietkových konaní 
v stanovených lehotách. 

48 Preto sa domnievame, že navrhovaná úprava by sa v súčasnosti nemala
uskutočniť. Namiesto toho navrhujeme nadviazať dialóg medzi Komisiou a Európskym 
dvorom audítorov s cieľom vypracovať realistický spôsob revízie lehôt, ktorý by sa 
mohol zaviesť počas nasledujúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Toto stanovisko prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 
27. októbra 2022.

Za Dvor audítorov 

Tony Murphy 
predseda 

32 Súčasný článok 245 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Príloha 

Navrhované zmeny 
V tabuľke 1 predkladáme navrhované konkrétne zmeny a poznámky týkajúce sa 
návrhu Komisie. Tabuľka 2 obsahuje menej dôležité zmeny, ktoré navrhujeme, avšak 
v samotnom stanovisku neuvádzame. 

Tabuľka 1 – Zmeny uvedené v stanovisku 

Znenie návrhu Navrhovaná zmena Pripomienky 

Článok 240 ods. 2 Na príspevky 
Únie na globálne iniciatívy sa 
s prihliadnutím na povahu 
financovania z prostriedkov 
Únie vzťahujú tieto podmienky: 

(i) (…);

(ii) (…);

(iii) (…);

(iv) (…);

(v) (…).

V prípade podozrenia 
na závažné nezrovnalosti, ako 
sú podvod, korupcia alebo 
konflikt záujmov, zodpovedný 
povoľujúci úradník, Európska 
prokuratúra v prípade 
členských štátov zúčastnených 
na posilnenej spolupráci podľa 
nariadenia (EÚ) 2017/1939, 
úrad OLAF a Dvor audítorov 
využijú pravidlá iniciatívy 
na vyžiadanie si dodatočných 
informácií a vykonanie 
spoločných auditov, kontrol 
alebo vyšetrovacích misií 
s príslušným orgánom v rámci 
iniciatívy v súlade s článkom 
129. 

(3) (…).

(4) (…).

Článok 240 ods. 2 Na príspevky 
Únie na globálne iniciatívy sa 
s prihliadnutím na povahu 
financovania z prostriedkov 
Únie vzťahujú tieto podmienky: 

(i) (…);

(ii) (…);

(iii) (…);

(iv) (…);

(v) (…);

(Vi) pravidlá iniciatívy zaručujú 
práva Európskeho dvora 
audítorov vykonávať audit 
v súlade s článkom 287 ZFEÚ. 

V prípade podozrenia 
na závažné nezrovnalosti, ako 
sú podvod, korupcia alebo 
konflikt záujmov, zodpovedný 
povoľujúci úradník, Európska 
prokuratúra v prípade 
členských štátov zúčastnených 
na posilnenej spolupráci podľa 
nariadenia (EÚ) 2017/1939 
a úrad OLAF a Dvor audítorov 
využijú pravidlá iniciatívy 
na vyžiadanie si dodatočných 
informácií a vykonanie 
spoločných auditov, kontrol 
alebo vyšetrovacích misií 
s príslušným orgánom v rámci 
iniciatívy v súlade s článkom 
129. 

(3) (…).

(4) (…).
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Znenie návrhu Navrhovaná zmena Pripomienky 

(5) Komisia dostane každý rok
od prijímajúceho subjektu
dostatočné informácie
o operačných
a administratívnych výdavkoch
príslušnej globálnej iniciatívy.

(6) Komisia vypracuje pre orgán
udeľujúci absolutórium výročnú
správu o príslušných rizikách
a o nákladovej efektívnosti
a účinnosti takýchto
príspevkov, aby bolo možné
pokračovanie alebo prerušenie
týchto príspevkov odôvodniť.

Tabuľka 2 – Ďalšie navrhované zmeny 

Znenie návrhu Navrhovaná zmena Pripomienky 

Článok 38 ods. 1 (posledný 
pododsek): 

„Prvý pododsek tohto odseku 
sa vzťahuje aj na ostatné 
inštitúcie Únie, keď plnia 
rozpočet podľa článku 59 
ods. 1“ 

„Prvý pododsek tohto odseku 
sa vzťahuje aj na ostatné 
inštitúcie Únie, keď plnia 
rozpočet podľa článku 59 
ods. 1“ 

Opakuje sa tu bod uvedený 
v prvom pododseku ako zmena. 

Článok 144 ods. 1 písm. d) má 
protichodné záujmy, ktoré 
môžu negatívne ovplyvniť 
plnenie zákazky v súlade 
s bodom 20.6 prílohy I. 

(d) má protichodné
profesionálne záujmy,ktoré
môžu negatívne ovplyvniť
plnenie zákazky v súlade
s bodom 20.6 prílohy I.

Súlad s novým vymedzením 
pojmu „protichodný 
profesionálny záujem“ v článku 
2. 

Článok 158 ods. 4 písm. c) 
podliehajú nezávislému 
externému auditu 
vykonávanému v súlade 
s medzinárodne uznávanými 
audítorskými štandardmi 
audítorským útvarom, ktorý je 
funkčne nezávislý od dotknutej 
osoby alebo dotknutého 
subjektu; 

podliehajú nezávislému 
externému auditu 
vykonávanému v súlade 
s medzinárodne uznávanými 
audítorskými štandardmi 
audítorským útvarom f, ktorý je 
funkčne nezávislý od dotknutej 
osoby alebo dotknutého 
subjektu; 

„ktorý je funkčne nezávislý od 
dotknutej osoby alebo 
dotknutého subjektu“ je 
nadbytočné, pretože 
na začiatku vety je uvedené 
„nezávislému externému“. 

Článok 158 ods. 6. Pokiaľ ide 
o akcie, na ktorých sa podieľa
viacero darcov a v prípade
ktorých sa príspevok Únie
používa na refundáciu
výdavkov, postup stanovený
v odseku 4 spočíva v…

Článok 158 ods. 6. Pokiaľ ide 
o akcie, na ktorých sa podieľa
viacero darcov a v prípade
ktorých sa príspevok Únie
používa na refundáciu
výdavkov, postup stanovený
v odseku 4 článku 159 spočíva
v…

Všimli sme si, že článok 158 
ods. 6 je zhodný s článkom 159 
ods. 7. Avšak odkaz na odsek 4 
nie je v tomto prípade správny 
a mal by sa zmeniť 
na článok 159 ods. 4. 
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