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Kto sme

Európsky dvor audítorov je nezávislý externý audítor 
Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. Naša inšti-
túcia má 28 členov, po jednom z každého členského 
štátu EÚ. Zamestnávame približne 900 odborných 
a administratívnych pracovníkov zo všetkých člen-
ských štátov EÚ. Od nášho zriadenia v roku 1977 za-
meriavame našu prácu na zlepšenie spôsobu riadenia 
a vyúčtovania finančných prostriedkov EÚ.

Čo robíme

Kontrolujeme, či sú finančné prostriedky EÚ správne 
vyúčtované, či sa vyberajú a vynakladajú v súla-
de s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa 
prostredníctvom nich dosiahla optimálna hodnota. 
Varujeme pred rizikami, poskytujeme záruky a vydá-
vame usmernenia pre tvorcov politík EÚ, ako zlepšiť 
hospodárenie s verejnými financiami a zabezpečiť, 
aby sa občania EÚ dozvedeli, ako sa vynakladajú ich 
peniaze. Prostredníctvom nášho auditu a ďalšej práce 
prispievame k posilneniu demokratickej legitimity 
a udržateľnosti Európskej únie.

Priestory EDA v Luxemburgu.
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Vážený čitateľ,

naša správa o činnosti za rok 2015 sa týka roka, v ktorom 
Európska únia opätovne čelila veľkým výzvam a v ktorom 
došlo k významným vývojovým trendom v jej riadení, 
politikách a finančnom hospodárení, vrátane zriadenia 
Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a jed-
notného mechanizmu riešenia krízových situácií pre ban-
ky v eurozóne. V dôsledku tohto i ďalšieho vývoja vznikli 
pre našu inštitúciu nové povinnosti v oblasti auditu.

V roku 2015 sme pokračovali v audite činností inštitúcií 
EÚ a ďalších orgánov, ako aj všetkých finančných pro-
striedkov EÚ, ktoré prijali členské štáty, krajiny mimo EÚ, 
medzinárodné organizácie a ďalšie strany. V súlade s na-
šou zmluvou sme vypracovali výročné správy o rozpočte 
EÚ a Európskych rozvojových fondoch, ako aj špecifické 
ročné správy o účtovnej závierke vyše 50 agentúr a iných 
orgánov EÚ. Vydali sme tiež 25 osobitných správ na ši-
rokú škálu tém, ktorých výsledky sú zhrnuté v tomto 
dokumente. Upozorňujeme na dve správy: jedna je 
o systéme obchodovania s emisiami, čo poukazuje na to, 
ako naša práca presahuje rámec čisto finančných otázok, 
a ďalšia, ktorá je súčasťou novej série osobitných správ 
o finančnej správe a správe hospodárskych záležitostí, 
o finančnej pomoci poskytnutej krajinám s ťažkosťa-
mi. Okrem toho sme počas roka vydali osem stanovísk 

k novým alebo revidovaným právnym predpisom EÚ 
s významným finančným dosahom, vrátane stanoviska 
k nariadeniu o zriadení EFSI.

Aby mala naša práca význam, je dôležité poskytnúť zain-
teresovaným stranám na úrovni EÚ alebo členského štátu 
poznatky, ktoré získame. Počas roka sme ešte viac posil-
nili našu spoluprácu s Európskym parlamentom a Radou 
Európskej únie, našimi hlavnými partnermi pri zabezpe-
čovaní povinnosti EÚ zodpovedať sa. Prezentovali sme 
výsledky auditov rastúcemu počtu špecializovaných 
výborov a pri plánovaní našej audítorskej práce v budúc-
nosti sme zohľadnili ich otázky. Naši členovia okrem toho 
uskutočnili návštevy členských štátov na vysokej úrov-
ni, aby posilnili partnerstvá s vnútroštátnymi orgánmi, 
parlamentmi a kontrolnými inštitúciami. V roku 2015 sme 
usporiadali dve významné konferencie, jednu o energe-
tickej bezpečnosti EÚ v Bruseli a druhú v Luxemburgu 
o budúcnosti rozvojovej pomoci v súvislosti s prijatím 
nových cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Vypracovali sme tiež významnú vnútornú reformu, 
aby naša inštitúcia lepšie reagovala na neustále sa vyvíja-
júcu Európsku úniu. V tejto správe sa vyzdvihujú niektoré 
významné zmeny, ktoré sme uskutočnili v spôsobe, akým 
riadime naše vzťahy so zainteresovanými stranami, naše 
audity a naše zdroje. Zároveň sa v nej predkladajú kľúčo-
vé informácie o riadení našich zamestnancov, finančných 
prostriedkoch a výkonnosti v minulom roku, ako aj vý-
sledky našich vnútorných a vonkajších auditov počas 
roka a o najnovšom každoročnom postupe udeľovania 
absolutória.

Dúfam, že táto správa vám poskytne užitočný a zaujíma-
vý prehľad činností, ktoré sme uskutočnili v roku 2015 
s cieľom plniť našu úlohu zlepšiť finančné hospodárenie 
EÚ, presadzovať povinnosť zodpovedať sa a transparent-
nosť a ochraňovať finančné záujmy občanov EÚ.

Vítor Manuel da Silva Caldeira 
predseda

Predslov predsedu
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Naše činnosti

 • Výročné správy o rozpočte EÚ a Európskych roz-
vojových fondoch za rozpočtový rok 2014, obsahu-
júce najmä vyhlásenie o vierohodnosti, stanoviská 
a výsledky.

 • Päťdesiatdva špecifických ročných správ, ktoré 
obsahujú stanoviská finančných auditov o každej 
z rozličných agentúr a orgánov EÚ nachádzajúcich 
sa v Únii, a dve súhrnné správy.

 • Dvadsaťpäť osobitných správ o špecifických 
tematických oblastiach riadenia a rozpočtových 
oblastiach, ako je systém obchodovania s emisia-
mi, programy na podporu zamestnanosti mládeže 
a pomoc počas finančnej krízy.

 • Osem stanovísk k novým alebo aktualizovaným 
právnym predpisom EÚ a iným rozhodnutiam s do-
sahom na finančné hospodárenie, od navrhované-
ho nariadenia pre Európsky fond pre strategické 
investície po zmenené nariadenie pre Jednotnú 
radu pre riešenie krízových situácií.

 • Zasadnutia, semináre a konferencie s našimi 
zainteresovanými stranami vrátane dvoch konfe-
rencií na vysokej úrovni o povinnosti EÚ zodpo-
vedať sa, jedna o bezpečnosti dodávok energie 
a druhá o budúcnosti rozvojovej pomoci.

Naše vedenie

 • Uskutočnili sme vnútornú reformu, ktorej cieľom 
bolo zlepšiť naše postupy vykonávania auditov 
a vypracúvania správ a dosiahnuť väčšiu flexibilitu 
riadenia našich zdrojov.

 • Uskutočnili sme výrazný pokrok pri začleňovaní 
informačných systémov pre riadenie a dokumen-
táciu auditu a zamerali sme sa aj na sprístupnenie 
informácií súvisiacich s auditom z mobilných 
zariadení.

 • Privítali sme novú členku našej inštitúcie, ktorou je 
Bettina Jakobsen z Dánska.

 • Pokračovali sme v uplatňovaní našej politiky rov-
nakých príležitostí pri prijímaní a riadení ľudských 
zdrojov.

Priestory EDA v Luxemburgu.



06Naše činnosti

Audit

Naše audítorské správy a stanoviská sú základnou 
zložkou reťazca zodpovednosti v EÚ, keďže sa používajú 
na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci každoroč-
ného postupu udeľovania absolutória voči tým, ktorí sú 
zodpovední za hospodárenie s rozpočtom EÚ. Ide pre-
dovšetkým o Európsku komisiu, ale aj ostatné inštitúcie 
a orgány EÚ. Členské štáty tiež zohrávajú hlavnú úlohu 
v oblastiach v rámci zdieľaného hospodárenia, ako sú 
výdavky na poľnohospodárstvo a súdržnosť.

Máme tri hlavné výstupy:

 • Výročné správy, ktoré obsahujú najmä výsledky 
finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa 
rozpočtu Európskej únie a Európskych rozvojových 
fondov (ERF), ale aj jednotlivé hľadiská rozpočto-
vého hospodárenia a výkonnosti. Okrem toho sa 
samostatne uverejňujú špecifické ročné správy 
o agentúrach, decentralizovaných orgánoch a spo-
ločných podnikoch EÚ.

 • Osobitné správy, v ktorých sa predstavujú výsled-
ky vybraných auditov výkonnosti a auditov zhody 
týkajúcich sa konkrétnych výdavkových oblastí 
či oblastí politiky, alebo záležitostí týkajúcich sa 
rozpočtu alebo riadenia.

 • Stanoviská k novým alebo aktualizovaným práv-
nym predpisom s dosahom na finančné hospo-
dárenie a ďalšie výstupy vypracované na základe 
preskúmania buď na žiadosť inej inštitúcie či z na-
šej vlastnej iniciatívy.

Naším cieľom je riadiť naše zdroje spôsobom, kto-
rý zabezpečí primeranú rovnováhu medzi rôznymi 

činnosťami, a tak dosiahnuť solídne výsledky a pokrytie 
rôznych oblastí rozpočtu EÚ. V roku 2015 sme veno-
vali výrazný podiel našich zdrojov príprave výročných 
vyhlásení o vierohodnosti, ktoré sme predstavili v našich 
výročných správach. Práca súvisiaca s vyhlásením o viero-
hodnosti sa týka dvoch hľadísk, ku ktorým musíme každý 
rok v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie 
vyjadriť stanovisko: k spoľahlivosti účtov a zákonnosti 
a riadnosti príslušných operácií. Ak je to možné, berieme 
do úvahy výsledky práce iných audítorov – pozri časť 
o auditoch agentúr EÚ (s. 14) – ako aj vyhlásenia vedenia 
vo forme výročných správ generálnych riaditeľov Komisie 
o činnosti.

Okrem auditov, ktoré sú požadované podľa právnych 
predpisov, vyberáme konkrétne výdavkové oblasti alebo 
oblasti politiky na základe kritérií, ako je riziko nezrovna-
losti alebo nedostatočnej výkonnosti, potenciál na zlep-
šenie a verejný záujem. Tieto témy vyberáme úplne 
nezávisle a berieme do úvahy názory našich zúčastne-
ných strán. V roku 2015 sme vypracovali 25 osobitných 
správ hlavne v dôsledku našej práce na auditoch výkon-
nosti. Ich zhrnutia sú prezentované v tejto správe (s. 15 až 
33) podľa okruhov viacročného finančného rámca (VFR), 
sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020.

Dostávame tiež požiadavky, aby sme vyjadrili naše 
stanoviská k novým alebo aktualizovaným legislatívnym 
predpisom s dosahom na finančné hospodárenie. V roku 
2015 sme vydali osem stanovísk k návrhom nových alebo 
pozmeňujúcich právnych predpisov a nariadení (s. 34) – 
zdôrazňujeme stanovisko k EFSI, aby sme doložili tému 
i dosah našich stanovísk.

Všetky naše audítorské správy a stanoviská sú k dispozícii 
na našej webovej stránke (eca.europa.eu).
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Audity v roku 2015

Hoci sa väčšina audítorskej práce vykonávala v našich 
priestoroch v Luxemburgu, audítori navštívili aj orgány 
členských štátov a ostatných príjemcov finančných pro-
striedkov EÚ v EÚ a za jej hranicami – vrátane organizácií 
zapojených do spracovania finančných prostriedkov EÚ, 
napríklad regionálnych úradov Európskej investičnej 
banky v Keni a Ugande – ako aj inštitúcie, agentúry 
a orgány EÚ. Prostredníctvom týchto návštev sme získali 
priame audítorské dôkazy od subjektov zapojených 
do spracovania, riadenia, výberu a vyplácania finančných 
prostriedkov EÚ, a tiež od konečných príjemcov týchto 
prostriedkov.

Audítorské tímy zväčša tvoria dvaja až traja audíto-
ri, kým dĺžka auditov sa pohybuje od niekoľkých dní 
po niekoľko týždňov. Frekvencia a intenzita audítorskej 
práce v jednotlivých členských štátoch a prijímateľských 
krajinách závisí od typu auditu a podľa potreby, od 
vzoriek operácií, ktoré vyberáme. Z roka na rok sa preto 
môže počet auditov v jednotlivých krajinách odlišovať. 
V rámci EÚ sa naše audity často vykonávajú v súčinnosti 
s najvyššími kontrolnými inštitúciami príslušných člen-
ských štátov.

V roku 2015 strávili naši audítori pri kontrole na mieste 
4 310 dní, v členských štátoch i mimo EÚ, kde zhromaž-
ďovali dôkazy pre výročné správy a vybrané audítorské 

úlohy (osobitné správy). Značný čas ďalej strávili pri kon-
trole inštitúcií EÚ v Bruseli a Luxemburgu, ako aj v de-
centralizovaných agentúrach a orgánoch na území EÚ. 
V roku 2014 strávili naši audítori pri kontrole na mieste 
menší počet dní. Ide o dôkaz efektívnejších pracov-
ných postupov a častejšieho využívania technológií, 
napríklad výmeny bezpečných údajov a dokumentov 
a videokonferencií.

Podozrenie z podvodu

Napriek tomu, že naše audity nie sú navrhnuté osobitne 
na to, aby sa hľadal podvod, odhaľujeme veľa prípadov, 
v ktorých máme podozrenie o tom, že došlo k nezá-
konnej alebo podvodnej činnosti. Naša inštitúcia spolu-
pracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom 
(OLAF) v boji proti podvodom v súvislosti s rozpočtom 
EÚ. Úradu OLAF zasielame akékoľvek podozrenie o pod-
vode, korupcii či inej nezákonnej činnosti s vplyvom 
na finančné záujmy EÚ, ktoré odhalíme v priebehu našej 
audítorskej práce. Tieto prípady sa následne oznamujú 
úradu OLAF, ktorý rozhodne o následnom vyšetrovaní 
a podľa potreby spolupracuje s orgánmi členského štátu. 
Počas roka 2015 sme úradu OLAF oznámili 27 takýchto 
prípadov podozrenia z podvodu (16 v roku 2014), ktoré 
sme zistili počas našej práce na vyhlásení o vierohodnos-
ti za rozpočtové roky 2014 a 2015, ako aj v rámci našich 
iných audítorských úloh.
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Výročné správy za rok 2014

V roku 2015 sa väčšia časť našej práce na finančných 
auditoch a auditoch zhody zameriavala na preskúma-
nie plnenia rozpočtu EÚ za rok 2014 vrátane testovania 
približne 1 200 operácií zo všetkých výdavkových oblastí. 
Výsledná výročná správa za rok 2014 bola uverejnená 
10. novembra 2015 a prezentovaná v plnom rozsahu 
zainteresovaným stranám, teda Európskemu parlamentu 
a jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu, Rade Európskej 
únie (Rade pre hospodárske a finančné záležitosti), ná-
rodným parlamentom a vládam a tiež médiám.

Hlavným cieľom našej výročnej správy je predložiť 
zistenia a závery, ktoré Európskemu parlamentu, Rade 
a občanom pomôžu posúdiť kvalitu finančného hospo-
dárenia EÚ. Vo výročnej správe za rok 2014 sme poskytli 
uistenie o využívaní finančných prostriedkov EÚ počas 
roka a zároveň upozornili na oblasti, v ktorých sa zistilo 
najväčšie riziko, že finančné prostriedky budú vynalo-
žené nesprávne. Taktiež sme analyzovali, prečo došlo 
k chybám, a poskytli užitočné a nákladovo účinné odpo-
rúčania na zlepšenie.

Aktualizovali sme štruktúru našej výročnej správy za rok 
2014 s cieľom zvýšiť jej užitočnosť pre našich čitateľov. 
Kapitoly teraz odrážajú jednotlivé okruhy viacročného fi-
nančného rámca na roky 2014 – 2020. Samotnou podsta-
tou správy zostalo vyhlásenie o vierohodnosti, v ktorom 
sme poskytli naše stanovisko k tomu, do akej miery je 
ročná účtovná závierka EÚ spoľahlivá a príjmové a vý-
davkové operácie sú v súlade s pravidlami. Okrem toho 
sme osobitne hodnotili každú hlavnú oblasť činnosti EÚ 
a poskytli väčšie množstvo informácií o rozpočtovom 
a finančnom hospodárení. Zahrnuli sme aj informácie 
o výkonnosti rozpočtu EÚ a o predkladaní správ o vý-
konnosti Komisiou, najmä pokiaľ ide o pokrok smerom 
k plneniu cieľov pre stratégiu Európa 2020.

Výdavky EÚ v roku 2014 
dosiahli výšku 

142,5 mld. EUR 
= približovali sa sume 

300 EUR 
na každého občana

Predseda EDA Vítor Caldeira prezentuje výročnú správu za rok 2014 
Európskemu parlamentu.
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Hlavné body výročnej správy za rok 
2014

 � Účtovná závierka EÚ za rok 2014 bola schválená 
ako spoľahlivá.

 � Príjmy za rok 2014 boli zákonné a riadne.

 � Platby za rok 2014 boli významne ovplyvnené 
chybami.

Závery a odporúčania

 � Účtovná závierka EÚ za rok 2014 bola správne 
pripravená podľa medzinárodných štandardov 
a poskytuje pravdivý a verný obraz. Mohli sme 
tak opätovne vyjadriť výrok bez výhrad k spoľah-
livosti závierky. Vyjadrujeme však záporný výrok 
k riadnosti platieb.

 � Odhadovaná chybovosť, ktorá vyjadruje mieru 
nezrovnalostí, pri platbách v roku 2014 je 4,4 %, 
čo sa približuje miere za rok 2013 (4,5 %) a stále 
prekračuje prah významnosti vo výške 2 %.

 � Zistili sme rovnakú odhadovanú chybovosť 
(4,6 %) v rámci zdieľaného hospodárenia s člen-
skými štátmi a pri výdavkoch, ktoré riadila priamo 
Komisia. Najvyššia chybovosť bola zistená vo vý-
davkoch v rámci hospodárskej, sociálnej a územ-
nej súdržnosti (5,7 %) a konkurencieschopnosti 
pre rast a zamestnanosť (5,6 %). Administratívne 
výdavky mali najnižšiu chybovosť (0,5 %).

 � Medzi typmi výdavkov a chybovosťou je jasné 
prepojenie. Naša odhadovaná chybovosť pri sys-
témoch preplácania nákladov (5,5 %), keď EÚ 
hradí oprávnené náklady na oprávnené činnos-
ti na základe výkazov nákladov príjemcov, je 
dvakrát vyššia než pri programoch založených 

na nárokoch (2,7 %), keď sú platby realizované 
po splnení podmienok, a nie na základe preplate-
nia nákladov.

 � Nápravné opatrenia, ktoré vykonávajú orgány 
v členských štátoch a Komisia, mali pozitívny vplyv 
na odhadovanú chybovosť. Bez týchto opatrení 
by naša celková odhadovaná chybovosť dosiahla 
5,5 %. Je priestor na ďalšie zlepšenie, ako Komisia 
posudzuje riziko a dosah nápravných opatrení.

 � Ak by Komisia, orgány v členských štátoch či nezá-
vislí audítori boli využili všetky informácie, ktoré 
mali k dispozícii, mohli predísť značnej časti chýb 
pred ich vznikom, alebo ich zistiť a napraviť.

 � Sumy, ktoré sa majú uhradiť za súčasný rok 
a budúce roky, zostávajú na veľmi vysokej úrovni. 
Je zásadne dôležité, aby Komisia prijala opatrenia 
na riešenie tohto pretrvávajúceho problému. Pre 
niektoré členské štáty predstavuje hromadenie 
nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov výraz-
ný podiel celkových vládnych výdavkov.

 � Obdobia 10-ročnej stratégie Európa 2020 
a 7-ročných rozpočtových cyklov EÚ (2007 – 2013 
a 2014 – 2020) nie sú zosúladené. Členské štáty 
nevenujú výsledkom stratégie Európa 2020 v par-
tnerských dohodách a programoch primeranú 
pozornosť. Oba problémy obmedzujú schopnosť 
Komisie monitorovať a predkladať správy o vý-
konnosti a prínose rozpočtu EÚ pre stratégiu 
Európa 2020.

 � Nadchádzajúce hodnotenie viacročného finan-
čného rámca na obdobie 2014 – 2020 v polovici 
trvania je hlavný bod riadenia výdavkov EÚ. Je dô-
ležité, aby Komisia čo najskôr analyzovala oblasti 
trvalo vysokej chybovosti a posúdila príležitosti 
na jej znižovanie a zároveň posilnila zameranie 
na výkonnosť v oblasti výdavkov.

EDA žiada nový prístup 
k investíciám a výdavkom EÚ
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Záver audituSuma, ktorá je predmetom auditu, a odhadovaná chybovosťVýdavková oblasť 

Administratíva

Globálna Európa

Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť

Hospodárska, sociálna 
a územná súdržnosť

Prírodné zdroje

0 4020 60

3,6 %

5,7 %

5,6 %

2,7 %

0,5 %

57,5 mld. EUR

55,7 mld. EUR

13,0 mld. EUR

7,4 mld.
EUR

8,8 mld.
EUR

mld. EUR

Ovplyvnené 
významnou 
chybou

Bez významnej 
chyby

Výsledky testovania transakcií za výdavkové oblasti EÚ v roku 2014

Tabuľka je prevzatá z publikácie z roku 2014 Audit EÚ v skratke (2014 EU audit in brief ), ktorá je k dispozícii 
na našej webovej stránke eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014.
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Výročná správa o Európskych rozvojových 
fondoch (EFR) za rok 2014

 � V príjmoch sa nevyskytli chyby.

 � Platby boli ovplyvnené významnými chybami.

ERF sú nástrojom poskytovania pomoci Európskej 
únie na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským 
a tichomorským (AKT) štátom a zámorským krajinám 
a územiam (ZKÚ). Financujú ich členské štáty a riadi ich 
Európska komisia mimo rámca rozpočtu EÚ a pri určitej 
pomoci Európska investičná banka.

Zistili sme, že účtovná závierka EFR za rok 2014 je 
spoľahlivá. Ich príjmy neboli ovplyvnené významnými 
chybami na rozdiel od ich platieb, ktoré boli ovplyvnené 
chybovosťou v odhadovanej výške 3,8 %. Rovnako ako 

v predchádzajúcich rokoch sme zistili nedostatky v pred-
bežných kontrolách. Chyby týkajúce sa nedodržiavania 
postupov verejného obstarávania a chyby súvisiace s ab-
senciou podporných dokumentov boli príčinou takmer 
dvoch tretín odhadovanej chybovosti.

Naša výročná správa o ERF sa uverejňuje spolu s našou 
výročnou správou o rozpočte EÚ a je dostupná na našej 
webovej stránke (eca.europa.eu).

Rozpočet EFR na rok 2014 = 

3,1 mld. EUR
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Špecifické ročné správy za rok 2014

Rozpočty všetkých agentúr, orgánov a spoločných pod-
nikov EÚ v roku 2014 dosiahli výšku približne 4 mld. EUR 
= zhruba 3 % rozpočtu EÚ na rok 2014.

Agentúry, ostatné orgány a spoločné podniky EÚ vyko-
návajú špecifické úlohy v mene EÚ a majú sídlo v Únii. 
Sú činné v mnohých oblastiach, napríklad bezpečnosť, 
ochrana, zdravie, výskum, financie, migrácia a doprava. 
Každá agentúra a orgán má vlastný mandát, správnu 
radu, riaditeľa, zamestnancov a rozpočet.

V roku 2015 sme vydali 52 špecifických ročných správ 
za rozpočtový rok 2014. Týkali sa 41 decentralizovaných 
a výkonných agentúr a ostatných orgánov EÚ, ôsmich 
európskych spoločných podnikov v oblasti výskumu, 
európskych škôl, spoločného podniku Galileo v likvidá-
cii a komunikačnej infraštruktúry Sisnet. Uverejnili sme 
navyše aj dve súhrnné správy, ktoré poskytujú prehľad 
výsledkov našich auditov v tejto oblasti, pričom jedna sa 
týkala agentúr a ostatných orgánov EÚ a druhá spoloč-
ných podnikov. Tieto správy boli predložené predsedovi 
Európskeho parlamentu, Výboru Európskeho parlamentu 
pre kontrolu rozpočtu, Rade pre všeobecné záležitosti 
a rozpočtovému výboru Rady.

V roku 2014 po prvýkrát vykonala nezávislý audit účtov-
ných závierok všetkých 33 decentralizovaných agentúr 
a ostatných orgánov EÚ nezávislá audítorská spoločnosť. 
Pri vyjadrení našich stanovísk k týmto účtovným závier-
kam sme zobrali do úvahy tento audit a opatrenia prijaté 

kontrolovanými subjektmi v nadväznosti na zistenia au-
dítora. Audit ročných účtovných závierok zostávajúcich 
agentúr a spoločných podnikov sme vykonali v plnom 
rozsahu.

Zistili sme, že všetky agentúry a ostatné orgány a spoloč-
né podniky vypracovali za rok 2014 spoľahlivé účtovné 
závierky. Ich operácie boli zákonné a riadne s výnimkou 
spoločného podniku Artemis (vstavané počítačové systé-
my), ENIAC (nanoelektronika) a ECSEL (elektrické kompo-
nenty a systémy). Nedostatočná záruka zo stratégií ná-
sledného auditu spoločných podnikov Artemis a ENIAC 
viedla k vyjadreniu výhrad k ich stanovisku, ako aj k spo-
ločnému podniku ECSEL. Agentúry vo všeobecnosti ešte 
viac zlepšili svoje postupy prostredníctvom nápravných 
opatrení v reakcii na naše pripomienky z predchádzajú-
cich rokov. Naše špecifické ročné správy spolu s dvoma 
zhrnutiami výsledkov našich auditov agentúr a ostatných 
orgánov a spoločných podnikov za rok 2014 sú k dispozí-
cii na našej webovej stránke (eca.europa.eu).

52 špecifických  
ročných správ  

o agentúrach, 
ostatných orgánoch  

a spoločných podnikoch EÚ  
so sídlom v EÚ

Ústredie Europolu, Haag, Holandsko



15Naše činnosti

Uverejnenie osobitnej správy
v 23 úradných jazykoch s odpoveďou 
kontrolovaného subjektu.

04

03

05

06

02

01

UVEREJŇOVANIE

PRIJATIE
Prijatie správy audítorskou 
komorou alebo celým Dvorom 
audítorov.

SCHVAĽOVANIE
Potvrdenie faktov a zistení s kontrolovaným 
subjektom.

VYPRACOVANIE Jasná, štrukturovaná prezentácia hlavných zistení a záverov. 
Príprava odporúčaní.

PRÁCA V TERÉNE
Multidisciplinárne tímy zhromažďujú dôkazy na mieste v ústredí Komisie a v 
členských a prijímateľských štátoch.

PLÁNOVANIE
Určuje sa užitočnosť a realizovateľnosť návrhu auditu. Stanoví sa rozsah, ciele, prístup, 
metodika a harmonogram úlohy.

Hlavné kroky pri vybraných auditoch výkonnosti a auditoch zhody

Osobitné správy uverejnené v roku 
2015

Okrem našich výročných správ a špecifických ročných 
správ uverejňujeme v priebehu roka osobitné správy, 
ktoré sa týkajú auditov výkonnosti a auditov zhody kon-
krétnych rozpočtových oblastí alebo vybraných tematic-
kých oblastí riadenia. Vyberáme a navrhujeme audítorské 
úlohy tak, aby sa čo najviac zvýšil ich dosah, a v dôsledku 
toho čo najlepšie využili naše zdroje. Naše audity výkon-
nosti sa často týkajú viacerých rozpočtových rokov a ich 
komplexná téma znamená, že si na dokončenie vyžadujú 
viac než jeden rok.

V roku 2015 boli naše osobitné správy zamerané na témy, 
ktoré súvisia s celkovými cieľmi EÚ v podobe dosiahnutia 
pridanej hodnoty a rastu, ako aj s reakciou EÚ na celosve-
tové problémy, vrátane udržateľnosti verejných financií, 
životného prostredia a zmeny klímy.

Stručné zhrnutia 25 osobitných správ, ktoré sme prijali 
v roku 2015, sú uvedené v príslušnom okruhu VFR.
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 • Vnútroštátna vodná doprava v Európe: Od roku 
2001 žiadne významné zvýšenie jej podielu 
na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti 
(1/2015) – v tejto správe sa posudzovalo, či projek-
ty spolufinancované z rozpočtu EÚ účinne prispeli 
k zvýšeniu podielu vnútrozemskej vodnej náklad-
nej dopravy a zlepšeniu podmienok splavnosti 
a či boli stratégie vnútrozemskej vodnej dopravy 
EÚ jednotné a založené na relevantných a kom-
plexných analýzach.

Pri audite sa zistilo, že v dôsledku neschopnosti 
odstrániť problémové miesta došlo len k malému 
pokroku. Projekty spolufinancované EÚ neboli 
vykonané účinne, kým podiel vnútrozemskej 
vodnej dopravy ako alternatívy k cestnej preprave 
sa nezvýšil a nezlepšila sa ani splavnosť. Členské 
štáty venujú vnútrozemským vodným cestám 
malú pozornosť, a to napriek tomu, že ich Komi-
sia stanovila za prioritu. Členské štáty prepojené 
hlavnými vodnými koridormi nemali vypracovanú 
žiadnu jednotnú celkovú stratégiu a v stratégiách 
EÚ sa nevenovala dostatočná pozornosť údržbe 
riek a politickým a environmentálnym faktorom. 
Členské štáty by mali uprednostniť projekty 
vnútrozemských vodných ciest, ktoré prinášajú 
najväčšie a okamžité výhody, a Komisia by mala 

zamerať financovanie na tie projekty, ku ktorým 
sú vypracované pokročilé plány na odstránenie 
problémových miest.

Na projekty vnútrozemskej vodnej dopravy v EÚ sa 
v období rokov 2007 – 2013 poskytli finančné pro-
striedky vo výške 1,3 mld. EUR prostredníctvom ná-
stroja transeurópskej dopravnej siete, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.
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143 mld. EUR

Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť

13 %

Inteligentný a inkluzívny rast

Inteligentný a inkluzívny rast predstavuje najväčšiu časť 
výdavkov z rozpočtu EÚ a týka sa dvoch oblastí: konkuren-
cieschopnosti pre rast a zamestnanosť a hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestna-
nosť zahŕňa finančné prostriedky na transeu-
rópske siete v oblastiach energetiky, dopravy 
a telekomunikácií; rozvoj podnikov, výskum 

a inovácie; vzdelávanie a odbornú prípravu; sociálnu poli-
tiku atď. Výdavky naplánované v tejto oblasti na obdobie 
2014 – 2020 predstavujú 13 % celkového rozpočtu EÚ na celé 
programové obdobie alebo 143 mld. EUR. Rozpočet na rok 
2015 bol 15,7 mld. EUR.
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 • Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby mikro-
podnikateľov primerane? (8/2015) – v tejto správe 
sa posudzovalo, či sa riešili potreby mikropodni-
kateľov prostredníctvom Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) a Európskeho nástroja mikrofinancova-
nia Progress.

Pri audite sa zistili nedostatky v plánovaní a kon-
cepcii finančnej podpory ESF a chýbajúce dosta-
točné a spoľahlivé monitorovanie výkonnosti. 
Ani Európska komisia, ani členské štáty nemali 
porovnateľné informácie o administratívnych 
nákladoch za jednotlivé členské štáty a jednot-
livé mechanizmy financovania. Tieto záležitosti 
môžu mať negatívny dosah na účinnosť finančnej 
podpory EÚ pre mikropodnikateľov. Členské štáty 
by mali vykonať posúdenie potrieb pri navrhovaní 
finančných nástrojov a vypracúvaní operačných 
programov, ktoré zahŕňajú finančnú podporu EÚ 
pre mikropodnikateľov. Komisia by mala podmie-
niť využívanie finančných nástrojov ESF členskými 
štátmi existenciou dôkladného systému riadenia 
rizík.

Mikrofinancovanie sa zvyčajne poskytuje v sumách 
do 25 000 EUR a často nižších než 10 000 EUR. 
Celková požiadavka po tejto miere financovania 
v členských štátoch EÚ sa odhaduje na viac než 
12 mld. EUR. Príklady uvedené v tejto správe zahŕ-
ňajú 5 000 EUR poskytnutých na rozšírenie kiosku 
v meste a 9 500 EUR na pomoc so zriadením ihriska 
pre deti a obchodu s oblečením.

 • Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie pro-
stredníctvom rozvoja vnútorného trhu s ener-
giou: potrebné je väčšie úsilie (16/2015) – v tejto 
správe sa kládla otázka, či vykonávanie opatrení 
politiky vnútorného trhu s energiou a výdavky EÚ 
na energetickú infraštruktúru skutočne priniesli 
výhody bezpečnosti dodávok energie.

Pri audite sa zistilo, že energetická infraštruktúra 
v Európe zatiaľ vo všeobecnosti nie je pripravená 
na plne integrované trhy, a preto v súčasnos-
ti neposkytuje skutočnú bezpečnosť dodávok 
energie. Finančná podpora z rozpočtu EÚ v oblasti 
energetickej infraštruktúry prispela k vnútornému 
trhu s energiou a bezpečnosti dodávok energie 
len obmedzeným spôsobom. Európska komisia 
by mala rozoznať energetickú infraštruktúru v EÚ, 
ktorá sa aktívne nepoužíva, a pracovať s členský-
mi štátmi na odstránení prekážok na jej využitie 
pre vnútorný trh s energiou. Okrem toho by 
Komisia mala zvážiť nové spôsoby sprístupnenia 
energie v jednom členskom štáte pre zákazníkov 
v inom členskom štáte.

Vnútorný trh s energiou by mal umožniť voľný tok 
plynu a elektrickej energie na území EÚ a obcho-
dovanie s nimi. Z rozpočtu EÚ sa vyčlenilo 3,7 mld. 
EUR na financovanie energetickej infraštruktúry 
v rokoch 2007 – 2013, pričom v rokoch 2014 – 2020 
sa očakáva ďalších približne 7,4 mld. EUR. V sprá-
ve sa však poukazuje na to, že cieľ EÚ dokončiť 
vnútorný trh s energiou do roku 2014 nebol 
dosiahnutý.
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367 mld. EUR

Hospodárska, sociálna
a územná súdržnosť

34 %

Inteligentný a inkluzívny rast

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
zahŕňa regionálnu politiku, ktorej účelom je 
pomáhať najmenej rozvinutým krajinám a regió-
nom EÚ dostať sa na úroveň ostatných, pričom sa 

posilňuje konkurencieschopnosť všetkých regiónov a rozvíja 
spolupráca medzi nimi.

Výdavky v oblasti súdržnosti naplánované na obdobie rokov 
2014 – 2020 predstavujú 34 % rozpočtu EÚ za celé programo-
vé obdobie, alebo 367 mld. EUR. Rozpočet na rok 2015 bol 
51,1 mld. EUR.

 • Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním 
vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by malo 
zintenzívnieť (10/2015) – v tejto správe sa skúma-
lo, či Komisia a členské štáty prijímajú primerané 
a účinné opatrenia na riešenie problému chýb 
vo verejnom obstarávaní v oblasti súdržnosti.

Pri audite sa zistilo, že pretrvávajú rozsiahle prob-
lémy v spôsobe, akým verejné orgány v celej EÚ 
zadávajú práce. Hoci Komisia a členské štáty začali 
riešiť tento problém, ešte je potrebné urobiť veľa 
práce. Závažné chyby viedli k nedostatočnej alebo 
úplne chýbajúcej spravodlivej hospodárskej súťaži 
a k zadaniu zákaziek tým, ktorí nepredložili najlep-
šie ponuky. Systematická analýza je veľmi obme-
dzená a chýbajú dostatočne podrobné, ucelené 
a koherentné údaje o povahe a rozsahu chýb. Ak 
sa situácia nezlepší do konca roka 2016, na základe 
auditu sa odporúča, aby boli platby príslušným 
členským štátom na roky 2014 – 2020 pozastavené.

V rokoch 2007 – 2013 bolo vyčlenených 349 mld. 
EUR na výdavky v oblasti regionálnej politiky pro-
stredníctvom Európskeho fondu regionálneho roz-
voja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho 

fondu. Značná časť týchto peňazí sa vynakladá 
prostredníctvom verejného obstarávania. Chyby 
sa zistili v približne 40 % projektov, pri ktorých 
EDA vykonal audit verejného obstarávania v rámci 
svojich výročných správ v rokoch 2009 až 2013.



19Naše činnosti

 • Financovanie čistiarní komunálnych odpadových 
vôd v povodí rieky Dunaj: ďalšie úsilie potreb-
né na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele 
politiky EÚ v oblasti odpadových vôd (2/2015) – 
v tejto správe sa posudzovala účinnosť Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 
v rámci pomoci členským štátom v povodí rieky 
Dunaj dosiahnuť ciele politiky EÚ v oblasti odpado-
vých vôd.

Pri audite sa zistilo, že zatiaľ čo výdavky EÚ zohrali 
kľúčovú úlohu v pomoci Českej republike, Maďar-
sku, Rumunsku a Slovensku zaznamenať pokrok, 
všetky tieto krajiny zaznamenali oneskorenia v do-
držiavaní pravidiel a v čerpaní disponibilných fi-
nančných prostriedkov EÚ. Hoci sa v ich čistiarňach 
vo všeobecnosti spracúvajú odpadové vody 
náležite, spracovanie splaškových kalov a prístup 
k prípadom odľahčovania bol niekedy zlý. Tretina 
čistiarní mala nadmernú veľkosť a bola potenciálne 
neudržateľná. Krajiny čerpali dostupné finančné 
prostriedky EÚ pomaly, takže hrozila strata financo-
vania EÚ alebo vytvorenie potreby dodatočného fi-
nancovania z ich vnútroštátnych rozpočtov. Komisia 
by mala posilniť požiadavky na predkladanie správ 
a členské štáty by mali zaviesť právne predpisy 
na zabezpečenie rýchleho pripojenia na verejnú 
kanalizáciu. Komisia a členské štáty by mali stanoviť 
kritériá pre všetky typy využitia kalov a zabezpečiť 
dobré monitorovanie znečisťujúcich látok.

Povodie rieky Dunaj je najväčším povodím v Euró-
pe. EÚ prispela na projekty čistenia odpadových 
vôd v štyroch kontrolovaných členských štátoch 
v programových obdobiach rokov 2000 – 2006 
a 2007 – 2013 sumou 7,9 mld. EUR.

 • Kvalita vody v povodí rieky Dunaj: pri vykonáva-
ní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, 
stále však je čo robiť (23/2015) – v tejto správe sa 
posudzovalo, či vykonávanie rámcovej smernice 
o vode Českou republikou, Maďarskom, Rumun-
skom a Slovenskom viedlo k zlepšeniu kvality 
povrchovej vody v povodí Dunaja.

Pri audite sa zistilo, že od roku 2004 sa dosiahlo 
malé zlepšenie. Ako hlavný dôvod obmedzeného 
pokroku boli zdôraznené „nedostatočne ambi-
ciózne“ plány krajín. Pri audite sa tiež poukázalo 
na to, že chýbajú zacielené opatrenia pre vodné 
útvary s neuspokojivou kvalitou vody. Zistili sa 
aj nedostatky v systémoch monitorovania, ktoré 
viedli k nedostatku údajov o typoch aj zdrojoch 
znečistenia, čo spôsobilo nesplnenie požiadaviek 
pre vodné útvary. Okrem toho členské štáty udelili 
výnimku z významných lehôt veľkému počtu 
vodných útvarov, pričom však neuviedli dosta-
točné odôvodnenie. Medzi odporúčaniami bolo 
zlepšenie monitorovania znečistenia a diagnos-
tických systémov, silnejšie kritériá pre inšpekcie 
a preskúmanie poplatkov alebo daní na odradenie 
od emisií.

V období rokov 2007 – 2013 bola členským štátom 
v povodí rieky Dunaj poskytnutá suma 6,35 mld. 
EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu na čistenie odpadových vôd. 
V rovnakom období bola z Európskeho poľnohos-
podárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytnutá 
suma 6,39 mld. EUR na odškodnenie poľnohospo-
dárov, ktorí prijali agroenvironmentálne opatrenia.
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 • Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, 
ale vykonávanie čelí rizikám (3/2015) – v tejto 
správe sa posudzovalo, či Komisia poskytla člen-
ským štátom primeranú podporu pri zriaďovaní 
systému záruky pre mladých ľudí, a preskúmali sa 
možné riziká jeho vykonávania.

Pri audite sa určili tri riziká z hľadiska účinného 
vykonávania systému záruky pre mladých ľudí: 
primeranosť celkového financovania, definícia 
„kvalitnej ponuky“ a spôsob, akým Komisia moni-
toruje a predkladá správy o výsledkoch. Komisia 
poskytla členským štátom včasnú a primeranú 
podporu pri zriadení systému záruky pre mladých 
ľudí. Nevykonala však posúdenie vplyvu, v ktorom 
by špecifikovala očakávané náklady a prínosy, 
napriek tomu, že ide o bežný postup. Hoci Komisia 
požiadala členské štáty, aby jej poskytli odhad 
nákladov, keď predkladali svoje plány vykonávania 
záruky pre mladých ľudí, v niektorých odpovediach 
chýbali relevantné informácie a ani jeden členský 
štát neposkytol odhadované náklady na vykonanie 
požadovaných štrukturálnych reforiem.

Systém záruky pre mladých ľudí bol zriadený v júni 
2013 v reakcii na zhoršujúcu sa situáciu s neza-
mestnanosťou mladých ľudí, ktorá bola prehĺbe-
ná hospodárskou a finančnou krízou. V rokoch 
2014 až 2020 bude tento systém čiastočne finan-
covaný v celkovej výške 12,7 mld. EUR z rozpočtu 
EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu 
a osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

 • Podpora Komisie akčných tímov pre zamestna-
nosť mladých ľudí: presmerovanie financovania 
z ESF dosiahnuté, ale zameranie na výsledky 
nedostatočné (17/2015) – v tejto správe sa posu-
dzovalo, či návrhy vypracované akčnými tímami 
v roku 2012 na tému, ako dosiahnuť rýchlejšie 
a efektívnejšie výsledky pre mladých nezamestna-
ných prostredníctvom výdavkov ESF, boli prospeš-
né pre presmerovanie prostriedkov ESF.

Pri audite sa zistilo, že akčné tímy pre zamestna-
nosť mladých ľudí zriadené Komisiou boli úspešné 
v presmerovaní finančných prostriedkov na pod-
poru mladých ľudí, ale predložili len obmedzené 
návrhy. Komisia poskytla poradenstvo členským 
štátom, ale jej podpora bola obmedzená úrovňou 
a kvalitou informácií, ktoré mala k dispozícii. Zatiaľ 
čo iniciatíva viedla k zmene plánovania a prerozde-
leniu prostriedkov ESF, posúdenie Komisie týkajúce 
sa zmien operačného programu sa zameralo skôr 
na ich vplyv na rozpočet. Očakávania v prípade ta-
kýchto iniciatív je potrebné lepšie riadiť, keď vznik-
ne prípadný rozpor medzi tým, čo sa sľúbi a čo 
môže Komisia reálne poskytnúť.

Komisia zriadila akčné tímy pre mládež v roku 
2012 ako súčasť iniciatívy Príležitosti pre mladých. 
Tímy spájajú národných odborníkov a odborníkov 
z Komisie v ôsmich členských štátoch s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Iniciatíva 
zahŕňala takmer 10 mld. EUR z prostriedkov Európ-
skeho sociálneho fondu, ktoré sú stále k dispozícii 
v príslušných členských štátoch.
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Tento okruh rozpočtu zahŕňa spoločnú poľno-
hospodársku politiku, spoločnú rybársku politi-
ku, rozvoj vidieka a environmentálne opatrenia 
EÚ. Tri štvrtiny výdavkov predstavujú priame 

výdavky poľnohospodárom a podpora poľnohospodárskych 
trhov. Ďalšia pätina výdavkov ide na podporu rozvoja vidieka.

Výdavky naplánované na obdobie 2014 rokov – 2020 predsta-
vujú takmer 39 % celkového rozpočtu EÚ za celé programové 
obdobie, čo je 417 mld. EUR. Rozpočet na rok 2015 bol 56 mld. 
EUR.

 • Technická pomoc: aký je jej prínos pre poľno-
hospodárstvo a rozvoj vidieka? (4/2015) – v tejto 
správe sa skúmalo využívanie finančných pro-
striedkov technickej pomoci v oblasti poľnohospo-
dárstva a rozvoja vidieka v programovom období 
rokov 2007 – 2013. Audit sa zameral na riadnosť, 
účinnosť a efektívnosť financovania na úrovni 
Komisie a členských štátov.

Pri audite sa zistilo, že ani Európska komisia, 
ani členské štáty nedokážu preukázať, nakoľko 
technická pomoc v oblasti poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka prispela k rozpočtovej efektívnos-
ti a cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Vidiecke siete, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu, 
zdieľanie vedomostí a inovácií v poľnohospodár-
skom odvetví, sú veľmi vhodným prostriedkom 
pre technickú pomoc. Vo väčšine prípadov sa 
ale zdroje plánované na budovanie kapacít použili 
na podporu všeobecných administratívnych roz-
počtov. Komisia by mala objasniť rozsah a uplat-
ňovanie technickej pomoci členskými štátmi 
v oblasti rozvoja vidieka a pozorne monitorovať 
vykonávanie.

V období rokov 2007 – 2013 plánovali členské 
štáty využiť 1,5 mld. EUR finančných prostriedkov 
technickej pomoci z rozpočtu EÚ so stropom 4 % 
vnútroštátneho finančného krytia na rozvoj vidie-
ka. V období rokov 2014 – 2020 tento číselný údaj 
vzrástol na približne 1,9 mld. EUR.
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 • Sú finančné nástroje úspešným a sľubným ná-
strojom v oblasti rozvoja vidieka? (5/2015) – úče-
lom tohto auditu bolo zistiť, či boli finančné nástro-
je (pôžičkové a záručné fondy) využívané v rámci 
politiky rozvoja vidieka v programovom období 
rokov 2007 – 2013 dobre navrhnuté a riadené.

Pri audite sa zistilo, že nástroje doteraz neboli 
úspešné. Dôvodom bol najmä ich nadmerný 
kapitál a skutočnosť, že nesplnili svoj potenciál 
z hľadiska potrebného pákového a revolvingového 
efektu. Zriadenie finančných nástrojov na progra-
mové obdobie rokov 2007 – 2013 nebolo jasne 
obhájené. Neboli k dispozícii spoľahlivé vyčísliteľné 
informácie, ktoré by zdôvodňovali typy zriadených 
finančných nástrojov, na základe ktorých by sa 

stanovil dopyt po finančných nástrojoch v odvet-
ví poľnohospodárstva a ktoré by preukazovali, 
že výška kapitálu vyčlenená pre fond bola prime-
raná. Členské štáty by mali dostať lepšiu motiváciu, 
aby zriaďovali finančné nástroje pre oblasť rozvoja 
vidieka, a mal by sa stimulovať dopyt poľnohos-
podárov a iných príjemcov a stanoviť primerané 
štandardy a ciele pre pákový a revolvingový efekt 
na obdobie rokov 2014 – 2020.

Do konca roka 2013 investovala EÚ a členské štáty 
zhruba 700 mil. EUR do záručných fondov a pô-
žičkových fondov v oblasti rozvoja. Komisia chce, 
aby sa členské štáty zaviazali, že v období rokov 
2014 – 2020 budú tieto nástroje využívať minimál-
ne dvakrát častejšie.

Zamerané na audit výkonnosti: 
Integrita a uplatňovanie systému EU 
ETS (6/2015)

Systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami 
(EU ETS) sa istým spôsobom odlišuje od ostatných 
politík a programov, ktoré kontrolujeme, a to v tom, 
že sa naň neposkytujú značné prostriedky z rozpočtu 
EÚ. Na druhej strane nemá veľmi silný vplyv na vy-
konávanie politiky v EÚ a na kvalitu života občanov. 
Systém EU ETS bol zavedený v roku 2005 a je často 
uvádzaný ako referenčný model novej politiky v ob-
lasti zmeny klímy a systémov obchodovania s emisia-
mi inde na svete. Dalo by sa teda očakávať, že existuje 
dobrý rámec zahŕňajúci reguláciu trhu a dohľad, práv-
nu istotu a systémy na riešenie základných informácií. 
Okrem toho konkrétne praktické detaily implemen-
tačných systémov by mali byť dostatočne pevné.

Koncom roka 2013 sa naši audítori podujali preskúmať 
rámec na ochranu integrity EU ETS a systémy na sku-
točné vykonávanie systému v Komisii a členských 
štátoch po fázu II (koniec roka 2012). Vyvolali to riziká 
súvisiace s vytvorením fungujúceho trhu na dosiah-
nutie politiky v oblasti zmeny klímy a ťažkosti s ria-
dením takejto nehmatateľnej činnosti („ako merať 
horúci vzduch?“).

Audítori hodnotili, či bol systém EU ETS primerane 
spravovaný. Uskutočnili nielen administratívne pre-
vierky dokumentov a rozhovory s úradníkmi zapoje-
nými do riadenia EU ETS v Európskej komisii v Bruseli, 
ale navštívili aj päť členských štátov – Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko, Poľsko a Spojené kráľovstvo – 
a ich príslušné orgány. Okrem toho overili dokumenty 
dvoch ďalších krajín – Grécka a Španielska – a poradili 
sa s odborníkmi v danej oblasti. Získali tiež dôkazy 
pomocou testovania údajov z dokumentov vnút-
roštátnych orgánov, ktoré sa týkajú 150 zariadení vy-
braných z týchto siedmich krajín, a pomocou analýzy 
údajov z protokolu transakcií EÚ. Nemohli navštíviť 
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príslušné zariadenia, pretože na prevádzku systému 
nedostávajú prostriedky EÚ, a naša inštitúcia teda 
nemá prístupové práva na účely auditu.

Naši audítori na základe dôkazov, ktoré získali, pou-
kázali na nedostatočný dohľad nad trhom s emisiami 
a tiež na spoluprácu medzi regulačnými orgánmi. 
Na doloženie našich konkrétnych zistení audítori 
zistili, že je potrebné lepšie objasniť samotné právne 
vymedzenie kvót a že postupy otvárania účtov ETS 
v registri EÚ a monitorovania operácií neboli prime-
rané na to, aby zabezpečili dostatočné kontroly pred 
zneužívaním. Bola to situácia ako z „Hlavy 22“ – člen-
ské štáty nemohli monitorovať cezhraničné operácie 
účinne, pretože nemali priamy prístup k centrálnej 
databáze, ale ani Komisia ich nemohla monitorovať, 
pretože na to nemala žiadny regulačný základ. Audí-
tori tiež zistili, že systémy na monitorovanie a vyka-
zovanie emisií neboli harmonizované a vykazovali 
nedostatky v kontrole a Komisia nezabezpečovala 
primerané vedenie ani predkladanie správ spolu 
s členskými štátmi.

V dôsledku zistení sme dospeli k záveru, že rámec 
na ochranu integrity trhu nebol dostatočne spoľahli-
vý a že v predošlej fáze boli významné nedostatky sú-
visiace s vykonávaním, pričom niektoré z nich si v tej-
to fáze vyžadujú ďalšie opatrenia. Napriek uvedeným 
problémom sa v našej správe jasne uvádza, že tento 
inovatívny systém je postupne vylepšovaný. Diskusia 
a reformy týkajúce sa ETS, ktoré prebiehali v čase 
uverejnenia správy, sa zameriavajú na jeho účinnosť 
a na to, ako riešiť prebytok. Tieto problémy sa v rámci 
auditu neriešili. Touto správou ale poukazujeme na to, 
že pozornosť je potrebné venovať aj základným otáz-
kam integrity trhu a implementácii, aby sa EÚ mohla 
uistiť, že táto hlavná politika je lepšie prispôsobená 
na zníženie emisií a nízkouhlíkové technológie.

Vyjadrili sme niekoľko praktických odporúčaní 
pre Komisiu i orgány členských štátov, ktoré im môžu 
pomôcť zlepšiť integritu trhu a vykonávanie systému 
a urobiť z nich silnejší nástroj na dosiahnutie cieľov 
v oblasti zmeny klímy do roku 2020 a v ďalších rokoch. 
V nadväznosti na náš audit Komisia súhlasila, že je 
potrebné riešiť všetky významné zostávajúce otázky 
v regulácii trhu s emisiami a dohľadu nad ním, ak 
je to potrebné, s potvrdením, že mnohé zlepšenia 

pre fázu III už sú zavedené (2013 – 2020) a týkajú sa 
konkrétne našich pripomienok.

Táto správa vyvolala značný záujem médií a bola 
predstavená akreditovaným novinárom EÚ na tla-
čovej konferencii v Bruseli. Médiá v EÚ a vo svete 
informovali, že ETS EU si vyžaduje väčší dohľad 
na zlepšenie trhu s uhlíkom a väčšiu ochranu pred 
zneužívaním trhu vrátane rizík súvisiacich s podvodmi 
v oblasti DPH, ktoré sú stále významne prítomné. Ako 
býva zvykom pri všetkých osobitných správach, člen 
zodpovedný za túto správu, Kevin Cardiff, ju predsta-
vil Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parla-
mentu a tiež aj Výborom pre životné prostredie Par-
lamentu a Rady s cieľom vymeniť si názory, ktoré sa 
môžu využiť pri rozhodovaní o príslušných pravidlách 
a nariadeniach v budúcnosti. Parlament a Rada 
privítali naše pripomienky a odporúčania a zohľadnia 
prípadné budúce návrhy na možné zlepšenia integri-
ty a vykonávania systému.

Audítorský tím (zľava doprava): Stefan Den Engelsen, Emese Fésűs, 
Kevin Cardiff, Colm Friel.
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 • Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve 
v sektore rybolovu? (11/2015) – audítori hodnotili, 
či sa dohody riadia dobre. Pri audite sa posudzo-
valo rokovanie o dohodách a vykonávanie dohôd, 
monitorovanie úlovkov zo strany Komisie a výber 
a kontrola financovaných činností.

Pri audite sa zistilo, že napriek tomu, že dohody 
boli spravidla dobre riadené, dohodnutá to-
náž bola často vyššia ako úlovky zaznamenané 
v predošlých obdobiach. Tento stav vedie k pravi-
delnému nedostatočnému využívaniu. Keďže EÚ 
platí v plnom rozsahu bez ohľadu na množstvo 
rybolovných možností, ktoré sa skutočne vykonali, 
skutočné uhradené náklady boli často vyššie ako 
dohodnutá cena.

Neexistoval ani dostatok spoľahlivých, konzistent-
ných a úplných údajov o skutočných úlovkoch 
rýb flotily EÚ. Komisia by mala pri prerokúvaní 
nových protokolov zvážiť mieru plnenia pred-
chádzajúcich protokolov, lepšie prepojiť platby 
za prístupové práva a skutočný výlov a zabezpečiť, 
aby novú databázu úlovkov v plnej miere používali 
vlajkové členské štáty a aby poskytovala spoľah-
livé údaje o úlovkoch, ktoré možno monitorovať 
a aktualizovať.

Dohody majú zabezpečiť udržateľnosť príslušného 
rybolovu tým, že umožnia plavidlám EÚ, aby lovili 
len nadbytočné zdroje partnerských krajín. Audit 
však poukázal na obavy z toho, že tzv. „nadbytok“ 
nebude vypočítaný spoľahlivo, pretože chýbajú 
spoľahlivé informácie.

 • Prioritu EÚ týkajúcu sa podpory vidieckeho hos-
podárstva založeného na znalostiach ovplyvňuje 
nedostatočné riadenie opatrení v oblasti preno-
su znalostí a poradenstva (12/2015) – táto správa 
bola zameraná na to, či existujú systémy riadenia 
a kontroly, ktoré účinne zabezpečujú opatrenia 
v oblasti prenosu znalostí a poradenstva súvisiace 
s rozvojom vidieka.

Pri audite sa zistilo, že programy odborného vzde-
lávania a poradenstva financované EÚ vo vidiec-
kych oblastiach sú príliš nákladné, často existujú 
zdvojené programy a uprednostňujú sa určení 
poskytovatelia odborného vzdelávania. Pri audite 
sa konštatovali nedostatočné postupy riadenia 
členských štátov a nedostatočný dohľad Komisie. 
Členské štáty sa príliš spoliehali na návrhy posky-
tovateľov odborného vzdelávania a akýkoľvek typ 
odborného vzdelávania bol považovaný za „dob-
rý“ a oprávnený na verejné financovanie. Absencia 
spravodlivého a transparentného výberu zname-
nala, že sa opakovane vyberali dlhodobí a etab-
lovaní poskytovatelia a získali väčšinu finančných 
prostriedkov. Členské štáty by mali vybrať činnosti 
odborného vzdelávania, ktoré budú zodpovedať 
potrebám určeným prostredníctvom opakovanej 
analýzy, a predísť riziku, že výberový postup bude 
ovplyvnený zo strany poskytovateľov.

EÚ podporuje projekty odborného vzdelávania 
a poradenstva vo vidieckych oblastiach prostred-
níctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka. Na obdobie rokov 2007 – 2013 
boli na tieto činnosti vyčlenené prostriedky vo výš-
ke 1,3 mld. EUR. Spolufinancovaním zo strany člen-
ských štátov dosiahla celková podpora z verejných 
prostriedkov výšku 2,2 mld. EUR. V období 2014 – 
2020 môže táto suma prekročiť výšku 4 mld. EUR.
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 • Nákladová účinnosť podpory rozvoja vidieka 
EÚ pre neproduktívne investície v poľnohospo-
dárstve (20/2015) – táto správa bola zameraná 
na nákladovú účinnosť neproduktívnych investícií 
(NPI) z hľadiska ich prispievania k dosiahnutiu cieľa 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, ktorý spočíva v udržateľnom využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v programovom období  
rokov 2007 – 2013.

Pri audite sa dospelo k záveru, že podpora NPI 
prispela k dosiahnutiu cieľov, ale nie tak, že bola 
nákladovo efektívna. Dôvodom bola skutočnosť, 
že v prípade 75 % kontrolovaných projektov boli 
náklady neprimerane vysoké. Napriek tomu, 
že mnohé z týchto projektov mali zjavné črty 
výnosnosti, boli plne financované z verejných 
prostriedkov. Audítori navštívili štyri členské 
štáty, ktoré vynaložili 80 % celkového rozpočtu 
EÚ na NPI – Portugalsko, Dánsko, Spojené kráľov-
stvo (Anglicko) a Taliansko (Apúlia). Len päť z 28 
kontrolovaných projektov bolo nákladovo účin-
ných. Správa obsahuje varovanie, že tento problém 
sa nemusí obmedzovať len na vzorku, pretože 
problémy vychádzajú z nedostatkov v systémoch 
riadenia a kontroly členských štátov.

Neproduktívne investície sú investície, ktoré 
nevytvárajú vysokú návratnosť, príjmy či tržby 
ani výrazne nezvyšujú hodnotu poľnohospodár-
skeho podniku príjemcu, ale majú pozitívny vplyv 
na životné prostredie.

 • Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: poten-
ciál dosiahnuť výrazne výhodnejší pomer medzi 
kvalitou a cenou (25/2015) – v tejto správe sa skú-
malo, či Európska komisia a členské štáty dosiahli 
výhodný pomer medzi kvalitou a cenou pomocou 
finančných prostriedkov z programov rozvoja 
vidieka na infraštruktúru, ako sú cesty, vodovodné 
systémy, školy a iné zariadenia.

Hoci niektoré projekty infraštruktúry mali pre vi-
diecke oblasti pozitívny prínos, pri audite sa zistilo, 
že členské štáty a Komisia konajúce na základe 
zdieľaného hospodárenia dosiahli len obmedze-
nú výhodnosť pomeru medzi kvalitou a cenou. 
S dostupnými finančnými prostriedkami sa mohlo 
dosiahnuť výrazne viac. Členské štáty nedokázali 
vždy jasne odôvodniť potrebu použitia finan-
čných prostriedkov EÚ určených na rozvoj vidieka 
a zameriavali sa na zabránenie dvojitému financo-
vaniu namiesto zabezpečenia účinnej koordinácie 
s ďalšími fondmi. Nepodarilo sa účinne riadiť riziko, 
že projekty by boli pokračovali aj bez peňazí EÚ, 
hoci bolo zaznamenaných niekoľko osvedčených 
postupov. Ako vyplýva z auditu, od roku 2012 
Komisia prijala aktívnejší a koordinovanejší prístup. 
Ak sa vykonajú náležité zmeny, v období rokov 
2014 – 2020 by to malo viesť k lepšiemu finančné-
mu riadeniu.

V období rokov 2007 až 2013 bolo do vidieckej 
infraštruktúry prostredníctvom programov rozvoja 
vidieka vyčlenených13 mld. EUR z prostriedkov EÚ. 
Vnútroštátne výdavky predstavovali spolu takmer 
19 mld. EUR.



26Naše činnosti

0

20

40

60

80

100
65 mld. EUR

Zahraničná politika

6 %

Globálna Európa

Globálna Európa zahŕňa vonkajšie vzťahy EÚ 
(„zahraničná politika“) vrátane otázok súvisia-
cich s rozšírením a rozvojovou a humanitárnou 
pomocou EÚ.

V programovom období rokov 2014 – 2020 EÚ vyčlenila 6 % 
celkového rozpočtu, teda 65 mld. EUR, na výdavky na tieto 
ciele. Rozpočet na rok 2015 bol 7,5 mld. EUR. Ďalšie finančné 
prostriedky sú poskytnuté z Európskeho rozvojového fondu, 
ktorý nie je súčasťou rozpočtu EÚ a nepatrí do VFR.

 • Policajná misia EÚ v Afganistane: zmiešané 
výsledky (7/2015) – v tejto správe sa posudzovalo, 
či bola misia EUPOL dobre naplánovaná a koordi-
novaná, či dostala primeranú operačnú podporu 
a usmernenie, či prispela k rozvoju afganskej ná-
rodnej polície a či bolo postupné sťahovanie misie 
EUPOL primerane pripravené.

Pri audite sa zistilo, že misia EUPOL čiastočne 
dosiahla svoj cieľ, ktorým bolo prispieť k zriadeniu 
udržateľnej a efektívnej civilnej polície pod afgan-
skou správou. Napriek absencii kvalifikovaných, 
plne fungujúcich afganských policajných síl a vy-
sokej negramotnosti a rozšírenej korupcii v radoch 
afganskej polície a v systéme súdnictva dokázala 
misia EUPOL prispieť k reforme ministerstva vnútra 
a profesionalizácii polície v krajine. Pretrvávajúce 
systémové nedostatky v afganskom súdnictve 
a polícii však ohrozujú trvácnosť výsledkov do-
siahnutých misiou EUPOL, ako aj sektor afganskej 
polície vo všeobecnosti po postupnom stiahnutí 
misie do konca roku 2016.

Celkové náklady misie EUPOL sa v období od 
mája 2007 do decembra 2014 približovali 400 mil. 
EUR, pričom takmer tretinu z nich tvorili nákla-
dy týkajúce sa bezpečnosti. Ku koncu roka 2014 
nasadila EÚ celkovo 32 misií spoločnej zahraničnej 
a obrannej politiky, z ktorých 16 bolo ukončených 
a uzavretých a 16 stále prebiehalo.
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 • Podpora EÚ pre boj proti mučeniu a za zruše-
nie trestu smrti (9/2015) – v tejto správe sa posu-
dzovala účinnosť podpory Európskeho nástroja 
pre demokraciu a ľudské práva pre predchádzanie 
mučeniu, rehabilitáciu obetí mučenia a zrušenie 
trestu smrti.

Pri audite sa zistilo, že projekty, ktoré získajú 
podporu EÚ, prinášajú svoje výsledky, ale príliš 
často nie sú dobre zacielené a majú obmedzený 
rozsah, lebo financovanie je príliš rozdrobené. Hoci 
boli finančné prostriedky vo všeobecnosti vhodne 
pridelené, Komisia v dostatočnej miere nezohľad-
ňovala priority ľudských práv v každej krajine. 
Projekty často neboli dobre koordinované s ostat-
nými opatreniami EÚ, akými sú rozvojová podpora 
a politický dialóg. Projekty spravidla realizovali 
organizácie s dobrými odbornými znalosťami, 
ale ich výber nebol dostatočne prísny. Odporúča-
nia auditu sa tykali zamerania finančných zdrojov, 
lepšej koordinácie s ostatnými snahami EÚ, výberu 
a zlepšovania návrhov projektov, rámca na me-
ranie výkonnosti a sebestačnosti prijímateľských 
organizácií.

Európska únia využíva svoje diplomatické kontakty 
a poskytuje granty MVO prostredníctvom Európ-
skeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. 
V rokoch 2007 až 2013 sa vyčlenilo viac ako 100 mil. 
EUR na približne 180 grantov určených na boj proti 
mučeniu a za zrušenie trestu smrti.

 • Podpora EÚ krajinám produkujúcim drevo v rám-
ci akčného plánu FLEGT (13/2015) – v tejto správa 
sa skúmalo, či Komisia dobre riadila podporu 
poskytovanú v rámci akčného plánu EÚ pre FLEGT 
na boj proti nelegálnej ťažbe dreva.

Pri audite sa zistilo, že kým akčný plán bol vítanou 
iniciatívou, výsledky sú celkovo veľmi skromné. 
Pomoc sa neudelila krajinám produkujúcim drevo 
v súlade s jasnými kritériami a vplyv pomoci bol 
oslabený pre vysoký počet krajín, ktoré sa snažili 
získať pomoc. Miera napredovania v príslušných 
krajinách sa značne líšila. Chýbajúce primerané 
plánovanie Komisie spolu s chýbajúcimi jasnými 
prioritami financovania krajín produkujúcich drevo 
boli dôležitými faktormi, ktoré prispeli k tomuto 
nedostatočnému napredovaniu. Audit odporúča, 
aby Komisia stanovila jasné ciele a spôsoby ich 
dosiahnutia. Štyri krajiny ešte musia plne im-
plementovať nariadenie EÚ o dreve, ktoré bolo 
zavedené na prevenciu vstupu dreva z nelegálnej 
ťažby na trh EÚ.

V rámci akčného plánu bolo vyčlenených 300 mil. 
EUR 35 krajinám v rokoch 2003 až 2013. Dve krajiny, 
Indonézia a Ghana, urobili dobrý pokrok smerom 
k úplnému licencovaniu ich dreva. Napredovanie 
však vo všeobecnosti bolo veľmi pomalé a mnoho 
krajín bojovalo s prekonávaním prekážok dobrej 
správy. Dvanásť rokov po zavedení akčného plánu 
Komisie systémy udeľovania licencií zatiaľ plne 
nefungujú ani v jednej partnerskej krajine.
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 • Investičný nástroj AKT: poskytuje pridanú hod-
notu? (14/2015) – v tejto správe sa posudzovalo, 
či investičný nástroj poskytol pridanú hodnotu 
pre rozvojovú spoluprácu EÚ s krajinami AKT.

Pri audite sa zistilo, že nástroj poskytuje pridanú 
hodnotu pre rozvojovú spoluprácu EÚ s krajinami 
AKT a je v súlade s politickými cieľmi EÚ. Na konci 
roka 2014 predstavovali úverové linky 28 % port-
fólia investičného nástroja v porovnaní so 14 % 
v roku 2010. Zvýšenie podielu odráža pretrvávajúci 
význam dlhodobého financovania poskytovaného 
investičným nástrojom. Nástroj mal tiež pozitívny 
katalytický účinok v tom, že prilákal dodatočné 
zdroje financovania. Pri audite sa zaznamenalo, 
že zmluvná povinnosť informovať konečných 
prijímateľov o financovaní z Európskej investičnej 
banky/investičného nástroja nie je vždy dodržaná 
a technická pomoc nie je vždy zameraná na malé 
a stredné podniky. Boli vydané odporúčania o tom, 
ako riešiť tieto otázky.

Investičný nástroj AKT zriadený v roku 2003 získava 
kapitál z Európskeho rozvojového fondu a riadi ho 
EIB. Za posledné desaťročie tento nástroj schvá-
lil rozvojové projekty v hodnote 5,7 mld. EUR. 
Sprostredkúva strednodobé až dlhodobé financo-
vanie a zameriava sa na vytváranie udržateľného 
hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho 
prínosu.

 • Podpora z energetického nástroja AKT-EÚ 
pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východ-
nej Afrike (15/2015) – v tejto správe sa hodnotilo, 
či sa Komisii vďaka nástroju pre energetiku podari-
lo zlepšiť prístup k energii z obnoviteľných zdrojov 
pre chudobných vo východnej Afrike.

Pri audite sa zistilo, že vďaka nástroju sa dosiahlo 
niekoľko značných úspechov, ale stále je potrebný 
lepší dohľad. Komisia urobila niekoľko dobrých 
výberov spomedzi navrhovaných projektov, ale ne-
podarilo sa jej dostatočne podrobne monitorovať 
pokrok. Správy, ktoré predložili projektoví manažé-
ri, mali nevyváženú kvalitu a Komisia sa nepokúsila 
zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa 
predkladania správ. Pri projektoch, o ktorých sa ve-
delo, že majú vážne ťažkosti, zamestnanci Komisie 
dostatočne nevyužili návštevy projektov na mieste 
a kontroly monitorovania, aby doplnili informácie, 
ktoré im poskytli zodpovední partneri. V správe sú 
vyjadrené odporúčania týkajúce sa dôslednejšieho 
výberu budúcich projektov, posilnenia ich monito-
rovania a zlepšenia ich udržateľnosti.

V období 2006 až 2013 bolo na nástroj pre ener-
getiku pridelených 475 mil. EUR z Európskych roz-
vojových fondov, z toho väčšina na granty na pro-
jekty v subsaharskej Afrike. Do polovice roka 2014 
bolo pridelených spolu 268 mil. EUR, 106 mil. EUR 
na projekty vo východnej Afrike, ktorá mala zďale-
ka najnižšiu mieru prístupu k elektrine v regióne.
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 • Preskúmanie rizík spojených s prístupom 
k opatreniam EÚ v oblasti rozvoja a spolupráce 
zameraným na výsledky (21/2015) – tento audit 
bol vykonaný na základe nedávno obnoveného 
záujmu o zmenu zamerania politík EÚ pre rozvoj 
a spoluprácu z činností k výsledkom.

Na základe preskúmania bolo určených deväť hlav-
ných rizikových oblastí: nejednotná terminológia 
zameraná na výsledky alebo neschopnosť stanoviť 
jasný logický reťazec medzi opatrením, výstupmi, 
účinkami a vplyvom; vyššia zložitosť z dôvodu 
začlenenia prierezových otázok do programov 
EÚ; nedostatočná harmonizácia medzi nástrojmi 
rozvojových partnerov na poskytovanie pomo-
ci, rámcami pre výsledky a štruktúrami v oblasti 
zodpovednosti; nedostatky pri hodnotení a ozna-
movaní výsledkov; absencia konsolidovaných 
správ o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom 
pomoci EÚ alebo prehľadu o týchto výsledkoch; 
nedostatok dostatočných, relevantných, spoľah-
livých a aktuálnych údajov; zameranie sa na vý-
sledok rozpočtového hospodárenia ako na cieľ; 
a zmeny v kontexte opatrení.

Pri tomto preskúmaní sa ukázalo, že Komisia správ-
ne určila tieto rizikové oblasti vo veľkom množstve 
dokumentov. Jednako však je ešte potrebné prijať 
ďalšie opatrenia s cieľom využiť plný potenciál 
iniciatív Komisie na zlepšenie rozvoja a výsledkov 
spolupráce EÚ. V tejto súvislosti boli pomocou pre-
skúmania vypracované niekoľko odporúčaní, ktoré 
by Komisia mala zohľadniť.
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Správa finančných a hospodárskych 
záležitostí

Účelom rámca správy hospodárskych záležitostí 
EÚ je riešiť problematické finančné a hospodár-
ske trendy, akým je nadmerný deficit verených 
financií či verejný dlh, pretože tieto trendy by 

mohli brzdiť rast a ohrozovať udržateľnosť verejných financií. 
Patrí sem i vytvorenie bankovej únie EÚ.

Zamerané na audit výkonnosti: 
Finančná pomoc poskytnutá krajinám 
s ťažkosťami (18/2015)

Naša inštitúcia v posledných rokoch získala nové po-
vinnosti v oblasti správy finančných a ekonomických 
záležitostí EÚ a zareagovali sme vybudovaním nále-
žitej internej odbornosti. Táto správa bola naša druhá 
uverejnená osobitná správa v tejto oblasti, prvou bola 
správa o Európskom orgáne pre bankovníctvo.

V roku 2008 sa Európa ocitla vo finančnej kríze, ktorá 
sa premenila na krízu štátneho dlhu. Kríza štátneho 
dlhu bola následkom rôznych faktorov vrátane nedo-
statočného bankového dohľadu, slabých fiškálnych 
politík a ťažkostí veľkých finančných inštitúcií (a ná-
sledných nákladov na ich záchranu, ktoré znášala 
verejnosť). Kríza sa prehnala členskými štátmi EÚ 
v dvoch vlnách: prvá postihla krajiny mimo eurozóny 
v rokoch 2008 – 2009 a druhá sa rozšírila aj do samot-
nej eurozóny.

Náš audítorský tím preskúmal, ako Komisia riadila 
finančnú pomoc počas krízy poskytovanú v rámci 
nástroja pre platobnú bilanciu a Európskeho finan-
čného stabilizačného mechanizmu, pričom Komisia 
si požičiavala na kapitálových trhoch a ako záruku 
využívala rozpočet EÚ. Audit zahŕňal finančnú pomoc 
vyplatenú Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku, Írsku 
a Portugalsku s dôrazom na úlohu Komisie v rámci 

týchto programov. Naši audítori tiež preskúmali spo-
luprácu Komisie s jej partnermi – Európskou centrál-
nou bankou (ECB) vo Frankfurte a Medzinárodným 
menovým fondom (MMF) vo Washingtone. Zbierali 
audítorské dôkazy formou podrobných kontrol spisov 
a analýz dokumentov a pohovorov so zamestnan-
cami Komisie, vnútroštátnych orgánov, ECB a MMF. 
Nekontrolovali partnerov ani rozhodnutia prijímané 
na politickej úrovni EÚ.

Naši audítori zistili, že Európska komisia nebola 
pripravená na prvé žiadosti o finančnú pomoc počas 
finančnej krízy v roku 2008, pretože varovné signály 
zostali bez povšimnutia, čo vo veľkej miere vysvet-
ľuje značné začiatočné nedostatky v jej procesoch 
riadenia. Určili štyri hlavné oblasti vyvolávajúce obavy 
o zvládaní krízy Komisiou: rôzne používané prístupy, 
obmedzená kontrola kvality, nedostatočné moni-
torovanie a nedostatky v dokumentácii. Na dolože-
nie týchto nedostatkov naši audítori našli niekoľko 
príkladov krajín, s ktorými sa v porovnateľnej situácii 
nezaobchádzalo rovnakým spôsobom a v niektorých 
programoch boli podmienky pomoci menej prísne, 
čo uľahčovalo ich dodržiavanie. Zistili tiež, že tímy 
Komisie nedostatočne overovali kľúčové dokumenty, 
že podkladové kalkulácie nikto mimo tímu nekontro-
loval a že práca odborníkov nebola dôsledne prevere-
ná a proces revízie nebol dobre zdokumentovaný.

Audítori však zistili, že Komisii sa podarilo prevziať 
nové manažérske povinnosti a riadiť programy 
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pomoci, ktoré priniesla reforma, napriek jej nedos-
tatočným skúsenostiam, čo bol vzhľadom na časové 
obmedzenia úspech. Okrem toho zistili, že ako sa 
kríza vyvíjala, Komisia čoraz lepšie riadila vnútor-
né odborné poznatky a spolupracovala s rôznymi 
zainteresovanými stranami v príslušných krajinách, 
kým ďalšími reformami bol zavedený aj lepší makro-
ekonomický dohľad. Audítori našli i niekoľko ďalších 
pozitívnych výstupov, napríklad programy plnili svoje 
ciele, revidované cieľové hodnoty deficitu boli väč-
šinou splnené, štrukturálne deficity zlepšené a člen-
ské štáty dodržali väčšinu podmienok stanovených 
vo svojich programoch, aj keď s istým oneskorením. 
Vďaka programom sa podarilo úspešne naštartovať 
reformy a krajiny väčšinou pokračovali v reformách, 
ktoré programové podmienky požadovali a v štyroch 
z piatich krajín došlo k ozdraveniu bežného účtu rých-
lejšie, než sa očakávalo.

Naši audítori zaznamenali, že mnohé zistené nedo-
statky stále pretrvávajú a že Komisia musí posilniť 
postupy riadenia finančnej pomoci. Prijali sme viaceré 
odporúčania pre Európsku komisiu, ktoré sú zamera-
né na zabezpečenie spoľahlivejšieho riadenia finan-
čnej pomoci pri všetkých ďalších výzvach členských 
štátov s ťažkosťami o poskytnutie pomoci. Správa do-
siahla široké pokrytie, najmä v európskych médiách, 
ale aj v Spojených štátoch amerických a Austrálii. Ako 
býva zvykom pri našich osobitných správach, člen 
zodpovedný za túto správu, Baudilio Tomé Muguruza, 
ju predstaví našim zainteresovaným stranám v Európ-
skom parlamente a v Rade.

Audítorský tím (zľava doprava): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,  
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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 • Dohľad EÚ nad ratingovými agentúrami – dob-
re ustanovený, ale zatiaľ nie je plne účinný 
(22/2015) – v tejto správe sa skúmalo, či sa Európ-
skemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) 
podarilo presadiť v úlohe strážcu ratingových 
agentúr v EÚ. Finančná kríza v roku 2008 upriamila 
pozornosť na ratingové agentúry a ich vplyv na fi-
nančné trhy. V tom čase boli agentúry v Európe 
viac alebo menej neregulované. Európsky orgán 
pre cenné papiere a trhy bol zriadený v roku 2011 
na ich registráciu, monitorovanie a vykonávanie 
dohľadu nad nimi.

Pri audite sa dospelo k záveru, že orgán ESMA 
položil dobré základy, no jeho pravidlá a usmer-
nenia nie sú úplné a stále pretrvávajú výrazné 
riziká, ktoré sa budú v budúcnosti riešiť. Audit 
potvrdil, že orgánu ESMA sa podarilo výrazne 
znížiť priemerný čas trvania registračného proce-
su, ale konštatuje, že tento proces je v je naďalej 
zložitý. Napriek tomu, že ratingové metodiky by 
mali byť prísne, systematické a kontinuálne a mali 
by podliehať overovaniu, metódy orgánu ESMA 
sa sústreďujú najmä na prísnosť. Súčasné pravidlá 
rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného 
rizika nezaručujú, že všetky agentúry zaregistro-
vané v orgáne ESMA majú rovnaké podmienky, 
čo vytvára štruktúru dvojúrovňového trhu a malé 
ratingové agentúry stavia do nepriaznivej situácie.

Audit viedol k vyjadreniu niekoľkých odporúčaní 
pre orgán ESMA týkajúcich sa registrácie, vysle-
dovateľnosti procesu identifikácie rizík, procesov 
dohľadu a jej systémov IT.

 • Je potrebné venovať viac pozornosti výsledkom 
na zlepšenie poskytovania technickej pomoci 
Grécku (19/2015) – v tejto správe sa skúmalo, 
či pracovná skupina pre Grécko splnila svoj mandát 
a či technická pomoc poskytnutá Grécku bola 
účinným prínosom pre proces reforiem. Pracovnú 
skupinu zriadila Komisia v roku 2011 na podporu 
programu makroekonomických úprav Grécka so ši-
rokým spektrom technickej pomoci.

Audítori skúmali, či splnila svoj mandát a či pomoc 
bola účinným prínosom pre reformu. Získali dôka-
zy z Komisie, od poskytovateľov služieb, gréckych 
ministerstiev a iných zainteresovaných strán.

Pri audite sa zistilo, že technická pomoc bola 
poskytnutá gréckym orgánom v súlade s mandá-
tom, ale nie vždy dostatočne predbehla reformy. 
Potreba naliehavosti znamenala, že pracovná sku-
pina bola zriadená veľmi rýchlo, bez úplnej analýzy 
iných možností a samostatného rozpočtu. Nemala 
žiaden ucelený strategický dokument na poskyto-
vanie pomoci alebo na rozhodovanie o prioritách.

Poskytnutie pomoci bolo relevantné a všeobecne 
v súlade s požiadavkami programov a pracovná 
skupina vypracovala pružný a diverzifikovaný sys-
tém poskytovania pomoci, ale boli tam nedostatky 
na úrovni projektu.

Budova gréckeho parlamentu, Atény, Grécko.
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Príjmy

Rozpočet EÚ je financovaný najmä z príjmov 
z troch druhov vlastných zdrojov. Patria sem 
vlastné zdroje založené na hrubom národnom 
dôchodku (HND), daň z pridanej hodnoty (DPH) 

a tradičné vlastné zdroje (TVZ), najmä clá z dovozu do EÚ 
a odvody z produkcie cukru. EÚ prijíma aj daň z príjmov 
zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na konkrétne 
programy EÚ a pokuty spoločnostiam, ktoré porušujú pra-
vidlá a právne predpisy EÚ. Výdavky EÚ musia byť úplne kry-
té jej príjmami. V roku 2015 predstavovali príjmy 141,3 mld. 
EUR.

 • Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri 
Spoločenstva: Ďalšie opatrenia sú potrebné 
(24/2015) – tento audit sa venoval otázke, či EÚ 
účinne bojuje proti podvodom v oblasti DPH vnútri 
Spoločenstva. Každý rok Európska únia stráca od 
40 do 60 mld. EUR svojich príjmov z DPH prostred-
níctvom činností organizovaného zločinu. Vzhľa-
dom na to, že vývozy tovarov a služieb z jedného 
členského štátu EÚ do iného členského štátu sú 
oslobodené od DPH, zločinci sa môžu podvod-
ne vyhýbať plateniu daní v obidvoch krajinách. 
Výsledkom sú stratené príjmy pre príslušné krajiny, 
ako aj pre EÚ.

Zistili sa významné nedostatky, čo naznačuje, 
že súčasný systém nie je dostatočne účinný. EÚ 
má rad nástrojov na boj proti podvodom v oblasti 
DPH vnútri Spoločenstva, ale niektoré je nutné 
posilniť alebo konzistentnejšie uplatňovať. Nie sú 
účinné krížové kontroly colných a daňových údajov 
vo väčšine kontrolovaných členských štátov; pre-
bieha výmena informácií o DPH medzi daňovými 
úradmi členských štátov, ale vyskytujú sa problémy 
s ich presnosťou, úplnosťou a včasnosťou údajov; 
administratívne a súdne orgány a orgány presa-
dzovania práva nedostatočne spolupracujú a ich 
právomoci sa prekrývajú.

Zlepšenie systému si bude vyžadovať činnosť člen-
ských štátov, Európskeho parlamentu a Európskej 
komisie.
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Stanoviská v roku 2015

Prispievame aj k zlepšeniu finančného hospodárenia 
EÚ prostredníctvom stanovísk k návrhom nových alebo 
revidovaných právnych predpisov s finančným dosahom. 
O tieto stanoviská žiadajú ostatné inštitúcie EÚ a pri svo-
jej práci ich využívajú legislatívne orgány – Parlament 
a Rada. Môžeme tiež z vlastnej iniciatívy vydávať doku-
menty a preskúmania k ostatným záležitostiam.

V roku 2015 sme prijali osem stanovísk týkajúcich sa 
niekoľkých dôležitých oblastí:

 • Stanovisko č. 1/2015 k návrhu, ktorým sa mení 
nariadenie o rozpočtových pravidlách vzťahujúcich 
sa všeobecný rozpočet Únie.

 • Stanovisko č. 2/2015 k návrhu na zmenu nariadenia 
o rozpočtových pravidlách Úradu Spoločenstva 
pre odrody rastlín.

 • Stanovisko č. 3/2015 k návrhu nariadenia o rozpoč-
tových pravidlách Úradu Spoločenstva pre odrody 
rastlín.

 • Stanovisko č. 4/2015 k návrhu nariadenia o Európ-
skom fonde pre strategické investície (EFSI). Ďalšie 
podrobnosti sa nachádzajú v rámčeku.

 • Stanovisko č. 5/2015 k návrhu na zmenu nariadenia 
rozpočtového výboru Úradu pre harmonizáciu 
vnútorného trhu.

 • Stanovisko č. 6/2015 k návrhu na zmenu nariadenia 
o rozpočtových pravidlách Jednotnej rady pre rie-
šenie krízových situácií.

 • Stanovisko č. 7/2015 k návrhu, ktorým sa mení 
nariadenie o tradičných vlastných zdrojoch, o vlas-
tnom zdroji založenom na DPH a HND a o opatre-
niach na zabezpečenie požiadaviek na pokladnič-
nú hotovosť.

 • Stanovisko č. 8/2015 k návrhu, ktorým sa mení 
nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond.

Dôraz na stanovisko – EFSI

V reakcii na pokles investícií od roku 2007 začala Ko-
misia v novembri 2014 „investičný plán pre Európu“. 
Intervenčná logika na podporu plánu je, že Európa 
má mnoho investičných potrieb a ekonomicky života-
schopné projekty, ktoré hľadajú zdroje financovania. 
Výzvou je produktívne využiť úspory a finančnú lik-
viditu s cieľom podporiť udržateľné pracovné miesta 
a rast v Európe. Tento plán by nemal mať dosah na ve-
rejné financie členských štátov alebo vytvoriť nový 
dlh. Komisia očakáva, že po úplnej realizácii plánu sa 
počas nasledujúcich troch rokoch vytvorí 1 až 1,3 mil. 
nových pracovných miest a že EFSI bude mobilizovať 
dodatočné investície vo výške najmenej 315 mld. EUR 
(najmä dlhodobých) počas nasledujúcich troch rokov 
(2015 – 2017).

Očakávania od iniciatívy Komisie sú vysoké. V sna-
he prispieť k úspechu tejto iniciatívy sme v našom 
stanovisku upriamili pozornosť na otázky týkajúce 
sa správy a legislatívneho rámca, povinnosti zodpo-
vedať sa a externého auditu a na finančné záväzky 
pri verejných financiách. Poukázali sme na to, že ná-
stroje, pri ktorých EÚ spolupracuje so súkromným 
sektorom, musia mať primeranú úroveň transpa-
rentnosti a zodpovednosti verejných prostriedkov. 
Výkonnosť takýchto nástrojov je takisto potrebné 
merať so zreteľom na plánované ciele financovaných 
činností. Zdôraznili sme, že návrh nebol jasný, pokiaľ 
ide o opatrenia medzi Komisiou a Európskou investič-
nou bankou. Zákonodarca zohľadnil naše stanovisko 
v nariadení (EÚ) 2015/1017 o EFSI.
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Prínos pre zodpovednosť EÚ 
prostredníctvom podujatí 
a konferencií na vysokej úrovni

Informovanosť o dôležitosti riadneho finančného hospo-
dárenia a kontrole finančných prostriedkov EÚ zvyšuje-
me aj prostredníctvom konferencií na témy, v ktorých 
sme identifikovali riziká a v ktorých nám naše odborné 
znalosti v oblasti auditu umožnia prispieť k povinnosti 
EÚ zodpovedať sa. V roku 2015 v súlade s naším strate-
gickým cieľom pracovať s našimi partnermi v procese 
zodpovednosti EÚ sme usporiadali dve takéto konferen-
cie, ako sa uvádza nižšie.

Konferencia EDA o energetickej 
bezpečnosti EÚ

Dňa 5. mája 2015 sme v Bruseli usporiadali konferen-
ciu o energetickej bezpečnosti EÚ a zainteresovaným 
stranám z inštitúcií EÚ, členských štátov, energetické-
ho priemyslu a akademickej obce poskytli neutrálnu 
nezávislú platformu na diskusiu o výzvach v oblasti 
energetickej bezpečnosti, ktorým sa EÚ musí venovať.

Konferenciu otvoril náš predseda Vítor Caldeira 
a hlavný prejav predniesol podpredseda Komisie 

Maroš Šefčovič. Konferencii, ktorá zahŕňala panelové 
diskusie zamerané na dve hlavné oblasti: prekážky 
pre dokončenie vnútorného trhu s energiou a kľú-
čová úloha Ukrajiny v dodávkach energie v Európe 
ako hlavnej tranzitnej trase, predsedali naši členovia, 
Szabolcs Fazakas a Phil Wynn Owen.

Túto konferenciu sme usporiadali, pretože EÚ v tejto 
oblasti čelí viacerým dôležitým a navzájom prepoje-
ným výzvam. Patria medzi ne vytvorenie vnútorného 
trhu s energiou na zlepšenie konkurencieschopnosti 
európskeho hospodárstva, boj proti zmene klímy 
a zlepšenie bezpečnosti dodávok energie.

Naša inštitúcia tiež čoraz viac sústreďuje audítorskú 
prácu na energetiku a klimatické otázky. Vypracovali 
sme už osobitné správy na témy, ako sú vnútorný trh 
s energiou a bezpečnosť dodávok energie, energetic-
ká efektívnosť a obnoviteľná energia z obnoviteľných 
zdrojov. Okrem toho plánujeme v tejto oblasti vy-
pracovať ďalšie správy, o pomoci EÚ Ukrajine, o vý-
davkoch EÚ na ochranu klímy, ako aj situačnú správu 
o energetických a klimatických otázkach v EÚ.

Naším cieľom je pridať hodnotu energetickému 
riadeniu a touto konferenciou sme podali signál 
o tom, že sme sa zároveň snažili uľahčiť demokratickú 
debatu o týchto otázkach.

Zľava doprava: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič, Vítor Caldeira, 
Phil Wynn Owen.

Počas roka sme tiež organizovali semináre v našom sídle 
s internými a externými expertmi s cieľom vymeniť si 
poznatky o najnovšom vývoji politík EÚ a informovať 
o našom plánovaní auditu a audítorskej práci. V októbri 
sme napríklad zorganizovali seminár o pokroku týkajú-
com sa reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP), ktorý zahŕňal účastníkov z generálneho riaditeľstva 
Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
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Konferencia EDA o budúcnosti 
rozvojovej pomoci

V dňoch 20. a 21. októbra 2015 sme v Luxemburgu 
pri príležitosti Európskeho roka pre rozvoj, prijatia 
nových celosvetových cieľov OSN v oblasti udržateľ-
ného rozvoja a luxemburského predsedníctva Rady 
Európskej únie hostili medzinárodnú konferenciu 
o európskej rozvojovej pomoci po roku 2015.

Dvojdňovú konferenciu, ktorej predsedala členka EDA 
Danièle Lamarque, otvoril náš predseda Vítor Calde-
ira spolu s luxemburským ministrom pre spoluprácu 
a činnosť v humanitárnej oblasti Romainom Schnei-
derom v mene predsedníctva Rady, predsedníčkou 
rozvojového výboru Parlamentu Lindou McAva-
novou, komisárom pre rozvoj Nevenom Mimicom 
a námestníčkou generálneho tajomníka OSN Greteou 
Faremovou. Závery konferencie odprezentoval Marc 
Angel, predseda Výboru pre zahraničné veci a eu-
rópske záležitosti a obranného výboru v Poslaneckej 
snemovni v Luxemburgu.

EÚ je najväčší svetový poskytovateľ pomoci a pracuje 
v spolupráci s mnohými verejnými a súkromnými 
partnermi vrátane medzinárodných organizácií, 
nadácií, MVO a štátov. Je čoraz dôležitejšie zabezpe-
čiť účinnosť pomoci tak, aby sa osobitná pozornosť 
venovala kritériám na ich rozdelenie a hodnotenie. 
V tomto kontexte zohráva naša inštitúcia významnú 
úlohu.

Nové udržateľné ciele OSN na obdobie rokov 2015 – 
2030 sú ambicióznejšie ako predchádzajúce milé-
niové rozvojové ciele a vedú zainteresované strany 

k tomu, aby „rozmýšľali a konali rozdielne“. Zúčas-
tnené strany súhlasili, že rozvojová pomoc musí byť 
konzistentná s environmentálnymi, energetickými 
politikami, politikou migrácie a ostatnými politikami, 
a absorbovať nové zúčastnené strany.

Okrem toho sa rozvojové agentúry musia prispôso-
biť novým podmienkam zvyšujúcej sa diverzifikácie 
financovania a finančných nástrojov: inovatívne 
finančné nástroje pomáhajú zvýšiť finančnú páku 
a priblížiť financovanie k trhovým podmienkam, 
ale aj komplikujú finančné rozhodnutia a posúdenie 
pridanej hodnoty pomoci.

Európska komisia predstavila orientáciu rozpočtu 
na výkonnosť, ktorého cieľom bude jasnejšie vyme-
dziť, ako sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ a aké 
výsledky sa dosahujú. Spoločná medziinštitucionálna 
pracovná skupina zriadená na tento účel bude zahŕ-
ňať EDA.
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Vzťahy so zainteresovanými stranami

Európsky parlament a Rada Európskej únie

Hodnota nášho prínosu k povinnosti EÚ zodpovedať 
sa závisí vo veľkej miere od využívania našej práce 
a produktov našimi hlavnými partnermi v legislatívnom 
procese a procese zodpovednosti. Našimi partnermi sú 
politické orgány zodpovedné za verejný dohľad nad vyu-
žívaním finančných prostriedkov EÚ: Európsky parlament, 
Rada Európskej únie a národné parlamenty. Po našej stra-
tégii na obdobie rokov 2013 – 2017 venujeme osobitnú 
pozornosť posilneniu pracovných vzťahov s Parlamen-
tom a Radou.

Náš predseda a členovia udržiavajú pravidelné kontakty 
s výbormi Európskeho parlamentu, najmä s Výborom 
pre kontrolu rozpočtu, naším hlavným partnerom. V roku 
2015 sa predseda Vítor Caldeira zúčastnil na dvoch 
zasadnutiach Výboru pre kontrolu rozpočtu, na kto-
rých predstavil ročný plán práce a výročné správy, 
ako aj na dvoch plenárnych zasadnutiach Parlamentu, 
na ktorých predstavil výročné správy a zúčastnil sa 
na rozprave o absolutóriu. Z iniciatívy člena zodpovedné-
ho za inštitucionálne vzťahy, Ville Itälä, predseda Caldeira 
predstavil ročný plán práce aj Konferencii predsedov 
výborov a prekonzultoval s nimi ich prioritné oblasti 
s cieľom naplánovať náš plán práce na rok 2016. V októbri 
2015 Výbor pre kontrolu rozpočtu uskutočnil pracovnú 

návštevu EDA a pokračoval v postupe dvojstranných 
výročných zasadnutí v našom sídle v Luxemburgu a naši 
zástupcovia sa zúčastnili na návštevách členských štátov 
a prijímateľských krajín, ktoré organizoval Výbor pre kon-
trolu rozpočtu, t. j. v Grécku a Srbsku.

V roku 2015 naši členovia nás zastupovali na 29 zasad-
nutiach Výboru pre kontrolu rozpočtu týkajúcich sa 
výročných a osobitných správ. Okrem toho sme predsta-
vili príslušným výborom deväť osobitných správ. Záro-
veň sme zorganizovali spoločné stretnutie s Výborom 
pre poľnohospodárstvo a Výborom pre životné prostre-
die Parlamentu, aby sme prediskutovali otázky spoločné-
ho záujmu a začali spolupracovať s Výskumnou službou 
Parlamentu v snahe efektívnej výmeny znalostí medzi 
našimi audítorskými komorami a touto službou.

Zároveň sme začali užšie spolupracovať s Radou, aby sme 
rozvíjali a posilňovali vzťahy medzi oboma inštitúciami 
vrátane ich predsedníctiev. V novembri sa predseda 
Caldeira stretol s Pierrom Gramegnom, luxemburským 
ministrom financií a predsedom Rady pre hospodárske 
a finančné záležitosti (ECOFIN) počas luxemburského 
predsedníctva Rady, aby prediskutoval kontrolu prijatia 
opatrení na základe našej výročnej správy za rok 2014 
počas udeľovania absolutória na rok 2014. Náš plán 
práce na rok 2015 a 15 osobitných správ sme predstavili 
rozličným zostavám pracovnej skupiny Rady. Okrem toho 
sme jednotlivé kapitoly našej výročnej správy predsta-
vili rozpočtovému výboru Rady ako základ pre postup 
udelenia absolutória.

Výročné zasadnutie EDA a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.
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Posilnenie partnerstiev s národnými 
parlamentmi a vnútroštátnymi orgánmi

Počas roka sme úzko spolupracovali s našimi zainte-
resovanými stranami v členských štátoch. Národné 
parlamenty sme systematicky informovali o našej práci. 
Okrem toho náš predseda a členovia prezentovali vý-
ročnú správu národným parlamentom a vnútroštátnym 
orgánom vo väčšine členských štátov. Zúčastnili sme sa 
na zasadnutiach aj s predstaviteľmi národných parlamen-
tov a vnútroštátnych orgánov v našom sídle a v členských 
štátoch.

Pokračovali sme v iniciatíve organizovať návštevy na vy-
sokej úrovni v členských štátoch EÚ, ktorá začala v roku 
2014 a ktorej účelom je posilniť partnerstvá s vnútroštát-
nymi orgánmi zodpovednými za hospodárenie s finan-
čnými prostriedkami EÚ a ich kontrolu.

Delegácia našej inštitúcie na vysokej úrovni navštívila 
v apríli 2015 Poľsko, aby podporila význam verejného 
auditu a zodpovednosť za finančné prostriedky EÚ, 
posilnila jej viditeľnosť v tomto ohľade a otvorila dialóg 
s príslušnými poľskými orgánmi. Uskutočnili sa stretnutia 
s poľskými prezidentom Bronisławom Komorowskim, ve-
dúcim úradu vlády, oboma komorami Parlamentu, vlád-
nymi a miestnymi samosprávnymi orgánmi a s dôležitým 
orgánom, poľskou NKI. Predmetom diskusií bola predo-
všetkým povinnosť zodpovedať sa a verejná kontrola, 
ako aj odkazy na našu nedávnu situačnú správu o po-
vinnosti EÚ zodpovedať sa a o verejnom audite. Stretnu-
tia s ministerstvom financií, infraštruktúry a rozvoja 
a s ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
poskytli príležitosť predebatovať naše situačné správy, 
výsledky príslušných auditov a osvedčené postupy. Naša 
delegácia navštívila dva projekty financované EÚ, jeden 
riadili verejné orgány a jeden súkromný príjemca.

Návštevu Poľska na vysokej úrovni doplnili návštevy 
Českej republiky (jún 2015) a Bulharska (november 2015). 
V Českej republike sa naši zástupcovia stretli s preziden-
tom Českej republiky Milošom Zemanom, premiérom 
a predstaviteľmi Parlamentu. Zúčastnili sa aj na zasad-
nutí rozpočtového, kontrolného a zahraničného výboru 
Poslaneckej snemovne, na ktorom sa uskutočnila diskusia 
o výsledkoch auditov týkajúcich sa SPP a súdržnosti, 
ktoré boli vykonané v predchádzajúcom programovom 
období a boli relevantné pre Českú republiku. Počas tejto 
návštevy predniesli príspevok na konferencii organizo-
vanej NKI Českej republiky o elektronických dátach a ich 
význame pre budúcnosť auditu. V rámci návštevy v Bul-
harsku sa naša delegácia stretla s prezidentom republiky 
Rosenom Plevnelievom, premiérom Bojkom Borisovom, 
predsedníčkou bulharského parlamentu Ceckou Cačevou 
a ďalšími predstaviteľmi parlamentu. Naši zástupcovia 
sa zúčastnili aj na konferencii o úlohe externého auditu 
pre účinné riadenie verejného sektora, ktorou sa pripo-
mínalo 135. výročie založenia NKI Bulharska a 20. výročie 
jeho obnovenia.

Zľava doprava: Predseda EDA Vítor Caldeira, predseda poľskej NKI (NIK) 
Krzysztof Kwiatkowski, poľský člen EDA Augustyn Kubik.
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Spolupráca s najvyššími kontrolnými 
inštitúciami

EDA spolupracuje s ostatnými najvyššími kontrolnými 
inštitúciami (NKI) najmä prostredníctvom:

 • kontaktného výboru NKI členských štátov EÚ;

 • siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandi-
dátskych krajín na vstup do EÚ;

 • medzinárodných organizácií inštitúcií pre kontro-
lu verejného sektora, najmä Medzinárodnej orga-
nizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) 
a jej európskej regionálnej skupiny (EUROSAI).

Kontaktný výbor najvyšších kontrolných 
inštitúcií členských štátov EÚ

EDA je na základe Zmluvy povinný spolupracovať 
s vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi členských štátov 
v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť. 
Aktívne spolupracujeme s NKI členských štátov EÚ pro-
stredníctvom kontaktného výboru, ktorý máva výročné 
zasadnutie a pozostáva z rôznych pracovných skupín, 
sietí a osobitných skupín zriadených na riešenie konkrét-
nych problémov spoločného záujmu.

V roku 2015 zasadal kontaktný výbor v Rige. Diskutovalo 
sa o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI), 
prevencii pred bojom proti nezrovnalostiam a podvo-
dom a o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 
2014 – 2020. Pozornosť bola venovaná aj otázkam súvi-
siacim s jednotným mechanizmom dohľadu. Kontaktný 
výbor prijal vyhlásenie o povinnosti zodpovedať sa 
a o opatreniach auditu jednotného mechanizmu dohľa-
du, určené národným parlamentom, vládam a príslušným 
inštitúciám a orgánom EÚ. Kontaktný výbor okrem toho 
schválil návrhy na vykonávanie paralelných auditov 
týkajúcich sa zavedenia jednotného mechanizmu do-
hľadu, ako aj prínos štrukturálnych fondov pre stratégiu 
Európa 2020 a príslušné riziká pre udržateľnosť verejných 

financií. V novembri 2015 usporiadal EDA úvodné 
stretnutie pracovnej skupiny o štrukturálnych fondoch 
VII, cieľom ktorého bolo dohodnúť plán práce pre nový 
multilaterálny paralelný audit, ktorým sa posúdi, do akej 
miery granty EÚ účinne prispievajú k vykonávaniu straté-
gie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a vzdelávania.

Sieť najvyšších kontrolných inštitúcií 
kandidátskych a potenciálnych 
kandidátskych krajín na vstup do EÚ

Spolupracujeme s NKI kandidátskych a potenciálnych 
kandidátskych krajín na vstup do EÚ najmä prostredníc-
tvom siete1 podobnej kontaktnému výboru.

Počas celého roka 2015 sme podporovali sieť pri vykoná-
vaní paralelného auditu výkonnosti v oblasti energetickej 
efektívnosti. Záverečný seminár k tomuto projektu sa 
konal v EDA v Luxemburgu v máji 2015. EDA je zapojený 
do prípravy nových projektov, ktoré začínajú v roku 2016 
a ktoré sa budú zameriavať na výkonnosť, ako aj na fi-
nančný audit.

V máji 2015 navštívili predstavitelia EDA podujatie pri prí-
ležitosti 90. výročia založenia NKI Albánska. Pri tejto 
príležitosti sa predseda Caldeira stretol s prezidentom 
republiky Bujarom Nishanim.

Na našom programe stáže sa v roku 2015 zúčastnilo 
osem audítorov zo siete NKI.

1 V januári 2015 tvorilo sieť šesť kandidátskych krajín 
(Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Island, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a jedna potenciálna 
kandidátska krajina (Bosna a Hercegovina). Od novembra 
2013 sa Kosovo* zapája do siete ako pozorovateľ.

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu 
a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho 
dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
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Mnohostranná (INTOSAI – EUROSAI) 
a bilaterálna spolupráca

V roku 2015 sme sa naďalej aktívne zapájali a prispievali 
do činností organizácie INTOSAI a EUROSAI, a najmä ich 
príslušných pracovných orgánov.

EDA bol v novembri vymenovaný za podpredsedu 
výboru pre odborné štandardy organizácie INTOSAI 
s účinnosťou od kongresu organizácie na konci roka 2016 
(INCOSAI), čo je dôkazom našej ambície ďalej prispievať 
k procesu stanovovania štandardov na vykonávanie 
verejného auditu.

Pokračovali sme tiež v aktívnej účasti v správnej rade 
a pracovných útvaroch EUROSAI. Na žiadosť predsed-
níctva, NKI Ukrajiny, sme súhlasili s usporiadaním prvej 
schôdze pracovnej skupiny pre audit finančných pro-
striedkov pridelených na katastrofy a nešťastia.

Naša inštitúcia bola aj aktívnym členom osobitnej skupi-
ny EUROSAI o audite a etike, ktorej cieľom bolo presa-
dzovať etické správanie a integritu v NKI aj vo verejných 
organizáciách. Hlavným cieľom pracovnej skupiny je 
posilniť a tvarovať riadenie etického správania, s praktic-
kými a realizovateľnými nástrojmi, ktoré majú pomôcť 
najvyšším kontrolným inštitúciám pri ich každodennej 
práci.

Zúčastnili sme sa na 5. spoločnej konferencii EURO-
SAI-ARABOSAI, ktorá bola zameraná na dohľad nad vlád-
nymi plánmi finančnej pomoci, a na 2. konferencii Young 
EUROSAI, ktorá dáva mladým audítorom príležitosť 
prediskutovať aktuálne otázky.

Zúčastnili sme sa tiež na fóre NKI Global World Leader-
ship, ktorého ústrednou témou bola úloha audítorov 
verejného sektora v roku 2030.

Naša inštitúcia má dobré bilaterálne vzťahy s ostatnými 
NKI. Činnosti, ktoré sa uskutočnili v roku 2015, zahŕňali 
účasť našej delegácie na medzinárodnom seminári, ktorý 
organizovala poľská NKI vo Varšave pre audítorov z Gru-
zínska, Moldavska a Ukrajiny. S NKI Českej republiky, Es-
tónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy a Slovenskej republiky 
diskutovali o ich skúsenostiach s rozvojom a budovaním 
kapacít na ceste k členstvu v EÚ, ako aj s poskytovaním 
odborného vzdelávania o našej metodike auditu zhody 
a výkonnosti.

Spolupráca s NKI pomocou medzinárodných 
partnerských preskúmaní

Partnerské preskúmanie je často používanou metódou 
na presadzovanie osvedčených postupov a zabezpečo-
vanie kvality. Podvýbor INTOSAI pre partnerské preskú-
mania je zodpovedný za zachovávanie a aktualizáciu 
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných 
inštitúcií (ISSAI 5600), ako aj za zabezpečenie ich rele-
vantnosti. V roku 2015 sme výrazne prispeli k revízii tohto 
usmernenia, ktoré sa predloží na prijatie na zasadnutí 
INCOSAI v roku 2016.

Zastávali sme tiež vedúcu úlohu v partnerskom pre-
skúmaní NKI Lotyšska, Španielska a Švajčiarska. Rozsah 
preskúmania lotyšskej NKI bol veľmi široký a zahŕňal me-
todiky a postupy pre finančný audit, audity zhody a audit 
výkonnosti, ako aj efektívnosť podporných funkcií. 
Preskúmanie španielskej NKI, ktoré viedla NKI Portugal-
ska, sa týkalo aj mnohých aspektov fungovania inštitúcií. 
V prípade švajčiarskej NKI sme boli jediným posudzova-
teľom. Preskúmanie zahŕňalo posúdenie relevantnosti jej 
stratégie, ako aj jej procesov programovania a kontroly 
kvality.
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Kolégium EDA

Kolégium EDA sa skladá z jedného člena za každý členský 
štát, pričom každý z nich je vymenovaný na obdobie šies-
tich rokov. Členov vymenúva Rada na základe nominácií 
príslušných členských štátov a po porade s Európskym 
parlamentom. Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ sú povinní 
vykonávať svoje úlohy úplne nezávisle a vo všeobecnom 
záujme Európskej únie.

Členovia volia spomedzi seba predsedu na obdobie 
troch rokov. Funkčné obdobie predsedu i členov je 
obnoviteľné.

Väčšina členov je pridelená do jednej z piatich komôr, 
v ktorých sa prijímajú správy, stanoviská a pozície, 
ako aj rozhodnutia o všeobecnejších strategických 

a administratívnych záležitostiach. Každý člen nesie 
zodpovednosť za vlastné úlohy, predovšetkým v oblasti 
auditu. Člen koordinuje príslušné audítorské tímy a po-
máhajú mu zamestnanci jeho kabinetu. Správy, stano-
viská a pozície sa predkladajú na prijatie komore a/alebo 
celému kolégiu a následne Parlamentu, Rade a iným 
relevantným zainteresovaným stranám vrátane médií. 
Vo vybraných prípadoch a na iniciatívu členov môže byť 
správa prezentovaná orgánom príslušných členských 
štátov. Jednému členovi, Ville IItälovi bola zverená zod-
povednosť za inštitucionálne vzťahy.

V roku 2015 Rada Európskej únie na základe nominácie 
členského štátu a po konzultácii s Európskym parlamen-
tom vymenovala Bettinu Jakobsenovú (Dánsko) za člen-
ku EDA. Jej funkčné obdobie trvá od 1. septembra 2015 
do 28. februára 2018, teda po zvyšok funkčného obdobia 
predchádzajúceho dánskeho člena Henrika Otba, ktorý 
náhle zomrel vo februári 2015.

Kolégium EDA 31. decembra 2015.
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Hans Gustaf WESSBERG
Švédsko

Szabolcs FAZAKAS
Maďarsko

Klaus-Heiner LEHNE
Nemecko

Danièle LAMARQUE
Francúzsko

Karel PINXTEN
Belgicko

Komora III
Vonkajšie 
opatrenia

Phil WYNN OWEN
Spojené kráľovstvo

Henri GRETHEN
Luxembursko

Iliana IVANOVA
Bulharsko

George PUFAN
Rumunsko

Ladislav BALKO
Slovensko

Oskar HERICS
Rakúsko

Komora II
Štrukturálne 
politiky, doprava 
a energetika

Kersti KALJULAID
Estónsko

Augustyn KUBIK
Poľsko

Rasa BUDBERGYTĖ
Litva

Nikolaos MILIONIS
Grécko

Jan KINŠT
Česká republika

Komora I
Ochrana a riadenie 
prírodných zdrojov

Igors LUDBORŽS
Lotyšsko

Lazaros S. LAZAROU
Cyprus

Komora CEAD 
Koordinácia, 
hodnotenie, záruka 
a rozvoj

Ville ITÄLÄ
Fínsko

MIR
Člen
pre inštitucionálne 
vzťahy

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugalsko

Predseda

Alex BRENNINKMEIJER
Holandsko

Pietro RUSSO
Taliansko

Neven MATES
Chorvátsko

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Španielsko

Milan Martin CVIKL
Slovinsko

Louis GALEA
Malta

Komora IV
Príjmy, výskum 
a vnútorné politiky 
a inštitúcie a orgány 
Európskej únie

Európsky dvor audítorov: organizačná štruktúra

Predsedajúci 
komory

Predsedajúci 
komory

Predsedajúci 
komory

Predsedajúci 
komory

Predsedajúci 
komory

Bettina JAKOBSEN
Dánsko

Kevin CARDIFF
Írsko
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ČO NAJLEPŠIE VYUŽÍVAŤ 
NAŠE ZNALOSTI, 
SCHOPNOSTI A EXPERTÍZU

SPOLUPRACOVAŤ S NAŠIMI 
PARTNERMI V PROCESE 
ZODPOVEDNOSTI

PREUKÁZAŤ 
VÝKONNOSŤ A 

ZODPOVEDNOSŤ

ZARUČIŤ NEUSTÁLU 
PROFESIONALITU

ZAMERAŤ NAŠE PRODUKTY 
NA ZLEPŠENIE 

ZODPOVEDNOSTI EÚ

Strategické priority EDA na obdobie rokov 2013 – 2017

Stratégia EDA na obdobie rokov 
2013 – 2017: nepretržitý pokrok

Cieľom päťročnej stratégie je maximalizovať hodnotu 
nášho prínosu k verejnej zodpovednosti EÚ. Naše hlavné 
priority na splnenie tohto cieľa sú uvedené v nasledujú-
cej tabuľke.

Mnohé iniciatívy uvedené v stratégii sa už zaviedli. 
Zvýšili sme škálu výstupov, zintenzívnili a rozšírili vzťahy 
s našimi partnermi, urýchlili postupy auditov a zlepšili 
spôsob merania vlastnej výkonnosti. V roku 2015 sme sa 
rozhodli zreformovať našu organizáciu. Takto pristúpime 
k odporúčaniu Európskeho parlamentu o budúcej úlohe 
EDA a k pripomienkam z medzinárodného partner-
ského preskúmania v roku 2014 týkajúceho sa auditu 
výkonnosti.
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Reforma EDA

CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD

Pružný a 
pohotový EDA

Príprava 
organizácie 
zameranej na 
úlohy

- Konzultácia
- Rozhodnutia Dvora audítorov
- Všeobecná koncepcia

- 10 hlavných 
akcií

- Podrobná
koncepcia

- Pilotné činnosti
- Vykonávanie

- Nadobúda
účinnosť: 1. 1. 2016

- Odborné
vzdelávanie
a iné opatrenia

Príprava 
stratégie na roky 
2013 – 2017
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NA PRIORITNÉ 
AUDÍTORSKÉ 
ÚLOHY

VČASNE 
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Európsky 
parlament správa 
o budúcnosti EDA

Partnerské 
hodnotenie NKI 
Nemecka, Francúzska 
a Švédska 
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Pružne reagovať na rýchlo sa 
meniace prostredie

Vytvorili sme nový proces plánovania práce, ktorý 
umožňuje plánovať a rozvrhnúť prácu na základe ce-
loinštitucionálnych priorít a komplexného posúdenia 
rizika. Pri plánovaní práce teraz systematicky zohľad-
ňujeme názory zainteresovaných strán, aby sme 
zabezpečili maximálnu relevantnosť našich správ. 
Predseda a členovia spolupracujú s podporou člena 
pre inštitucionálne vzťahy s partermi z EÚ vrátane 
výborov Európskeho parlamentu.

Flexibilne nasmerovať zdroje 
na prioritné audítorské úlohy

Zamestnanci sú zoskupení skôr do fle-
xibilných tímov zameraných na úlohy ako do oddele-
ní a môžu tak byť ľahšie priamo preradení na prioritné 
úlohy. To znamená, že priraďujeme „správnych ľudí 
na správne úlohy“ a využívame tak ich schopnosti 
a potenciál. Dôsledkom reformy je aj zoštíhlený 
manažment inštitúcie: vedúci oddelení sa stali 
hlavnými manažérmi a riadiace úlohy si plnia pod ve-
dením riaditeľa alebo riaditeľky, pričom zabezpečujú 
odbornú kvalitu a dohľad. Posilňujeme aj expertízu 
v oblastiach auditu a zavádzame nástroje na výmenu 
poznatkov s cieľom ďalej zlepšovať procesy riadenia 
poznatkov.

Včasne poskytovať produkty

Zefektívnili sme audítorské postupy 
a zjednodušili riadenie úloh, čo nám umožňuje 
poskytovať produkty včas. V posledných rokoch sme 
postupne skracovali priemerný čas potrebný na vy-
pracovanie našich osobitných správ a reforma nám 
pomôže ho znížiť ešte viac. To má mimoriadny výz-
nam vzhľadom na nadobudnutie účinnosti nového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Lepšie komunikovať o našej úlohe 
a práci

Výročnú správu sme prekoncipovali 
tak, aby odrážala okruhy viacročného finančného 
rámca, a stala sa tak užitočnejšou a zrozumiteľnejšou 
pre čitateľov. Vo výročnej správe teraz predkladáme 
informácie o najväčších výdavkových oblastiach 
a o výkonnosti za viaceré roky. Posilnili sme tiež fun-
kcie týkajúce sa komunikácie a vzťahov s partnermi, 
v rámci čoho sme vymenovali aj hovorcu.
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Meranie výkonnosti

Od roku 2008 používame kľúčové ukazovatele výkon-
nosti (KPI) na účely informovania vedenia o pokroku 
pri dosahovaní cieľov, na podporu procesu rozhodovania 
a s cieľom poskytovať zainteresovaným stranám infor-
mácie o výkonnosti. Odrážajú naše priority a sú dôka-
zom nášho výkonu a zodpovednosti ako profesionálnej 
kontrolnej inštitúcie.

Cieľom ukazovateľov je merať hlavné zložky kvality a do-
sahu našej práce, pričom sa osobitná pozornosť venuje 
názoru zúčastnených strán, a efektívnosti a účinnosti 
spôsobu využívania našich zdrojov. KPI boli aktualizova-
né na strategické obdobie rokov 2013 – 2017.

Kvalita a dosah našej práce

Kvalitu a dosah našich správ posudzujeme na základe 
hodnotenia zúčastnených strán, posudkov odborníkov 
a následných opatrení, ktoré sa prijímajú na základe 
odporúčaní na zlepšenie finančného hospodárenia EÚ. 
Okrem toho sledujeme našu prítomnosť v médiách.

Hodnotenie zúčastnených strán

Vyzvali sme hlavné zainteresované strany – Výbor Európ-
skeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a Výbor Európ-
skeho parlamentu pre rozpočet, Rozpočtový výbor Rady, 
hlavné kontrolované subjekty v Komisii a agentúrach EÚ, 
a predsedov NKI EÚ – k vyhodnoteniu užitočnosti a do-
sahu našich správ uverejnených v roku 2015 prostredníc-
tvom päťstupňovej škály od hodnotenia „veľmi nízka“ po 
„veľmi vysoká“.

Z odpovedí vyplýva, že 90 % hlavných zúčastnených 
strán veľmi oceňuje naše správy, pretože sú užitočné 
pre ich prácu (94 % v roku 2014), a 92 % zastáva názor, 
že majú dosah (91 % v roku 2014).
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Užitočnosť správ
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Následné opatrenia na základe odporúčaní

Hlavný spôsob, akým prispievame k zlepšovaniu finan-
čného hospodárenia EÚ, sú odporúčania pre Komisiu 
a iné kontrolované subjekty v našich audítorských sprá-
vach. Niektoré odporúčania možno zaviesť rýchlo, kým 
iné si pre svoju komplexnosť vyžadujú dlhší čas.

Systematicky monitorujeme, do akej miery kontrolované 
subjekty zaviedli naše odporúčania. Do konca roka 2015 
bolo zavedených 73 % z vyše 600 odporúčaní vydaných 
v období rokov 2012 – 2015. Oproti 69 % v roku 2014 
týkajúcim sa odporúčaní vydaných v období rokov 2011 – 
2014 to predstavuje zvýšenie. 0 %
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91 % 80 % 50 % 50 %

Posudky odborníkov

Nezávislí externí experti každoročne preskúmavajú ob-
sah a prezentáciu vzorky našich správ na posúdenie ich 
kvality. V roku 2015 hodnotitelia preskúmali štyri osobit-
né správy a výročné správy za rok 2014. Kvalitu rôznych 
aspektov týchto správ hodnotili pomocou štvorstupňo-
vej škály od „výrazne znížená kvalita“ (1) po „kvalitné“ (4).

Hodnotenia odborníkov za rok 2015 boli najvyššie za po-
sledné štyri roky za obidva typy správ, pričom celkový 
priemer hodnotenia bol 3,3.

Vykonanie odporúčaní EDA podľa roku ich vydania
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Hodnotenie kvality

Posúdenia správ EDA odborníkmi
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Efektívne a účinné využívanie zdrojov

Efektívnosť a účinnosť využívania zdrojov posudzujeme 
z hľadiska našej schopnosti plniť plán práce, realizovať 
včasné audity a zabezpečovať odbornú spôsobilosť 
našich zamestnancov.

Plnenie plánu práce

Naše audity a ostatné úlohy plánujeme v ročnom pláne 
práce a v priebehu celého roka monitorujeme ich pok-
rok. V roku 2015 sme splnili 88 % nášho plánu práce. Vý-
ročné správy a špecifické ročné správy boli vypracované 
podľa plánu, ako aj 69 % osobitných správ z nášho veľmi 
ambiciózneho plánu. Zvyšné správy – oneskorené z dô-
vodu potreby dodatočných dôkazov alebo neočakávanej 
komplexnosti – sa mali dokončiť začiatkom roku 2016. 
Ide hlavne o nové alebo inovatívne audity a ich charakter 
si preto môže vyžadovať viac času. Projekt reformy EDA, 
ktorý sa meria v rámci „ostatných úloh“ napreduje podľa 
plánu.

Prítomnosť v médiách

Ukazovateľ našej prítomnosti v médiách je odrazom 
nášho mediálneho vplyvu. Týka sa strategického cieľa 
zvyšovať povedomie o našej inštitúcii, produktoch, kon-
trolných zisteniach a záveroch, ktoré predkladáme.

V roku 2015 sme zaznamenali približne 3 400 online člán-
kov, ktoré sa týkali našich osobitných správ, výročných 
správ a inštitúcie ako takej. Našich audítorských správ sa 
týkalo 54 % z nich, pričom zvyšok obsahoval všeobecné 
zmienky o našej inštitúcii a práci. V roku 2015 vyvolali vý-
ročné správy takmer dvojnásobnú pozornosť médií ako 
v roku 2014. Oproti tomu ohlas v médiách na osobitné 
správy sa v porovnaní s rokom 2014 znížil, najmä z dô-
vodu veľmi vysokého záujmu médií o jednu konkrétnu 
správu z tohto roka [správu o letiskových infraštruktúrach 
financovaných z prostriedkov EÚ (21/2014), o ktorej vyšlo 
vyše 800 článkov].
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Vypracúvanie osobitných správ

Na zabezpečenie dosahu musia byť naše osobitné správy 
vydané včas. Za posledné roky sme dokázali skrátiť čas 
potrebný na vykonanie auditov, a to hlavne vďaka ini-
ciatívam plynúcim zo stratégie na obdobie rokov 2013 – 
2017. V roku 2015 sme 25 osobitných správ vyprodukovali 
v priemere za 17 mesiacov (19 mesiacov v roku 2014) 
a prvýkrát sme prekonali hranicu 18 mesiacov. Budeme 
sa naďalej snažiť o skrátenie času potrebného na vy-
pracovanie osobitných správ, najmä v reakcii na novú 
zásadu, ktorá sa zavádza v revidovanom nariadení o roz-
počtových pravidlách.
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Čas vypracúvania osobitných správ 
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Dni odborného vzdelávania na audítora za rok
Odborné vzdelávanie

Na základe usmernení vydaných Medzinárodnou fede-
ráciou účtovníkov je naším cieľom poskytnúť v priemere 
40 hodín (5 dní) odborných (nie jazykových) školení 
na audítora.

Opäť sme prekročili cieľ odborných školení pre audítorov, 
čo odráža dôležitosť, akú kladieme na rozvoj zamestnan-
cov. Ak sa berú do úvahy jazykové kurzy, celkový prie-
merný počet dní odborného vzdelávania našich audíto-
rov za rok 2015 bol 9,4.
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Ľudské zdroje

Rozdelenie zamestnancov

V roku 2015 sme pokračovali v znižovaní počtu zames-
tnancov o 1 % za rok počas piatich rokov (2013 – 2017), 
ako sa to stanovuje v Medziinštitucionálnej dohode 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodá-
rení z decembra 2013.

V dôsledku toho sa v roku 2015 znížil počet úradníkov 
a dočasných zamestnancov z 882 na 872 (nepočítajúc 
členov, zmluvných zamestnancov, vyslaných národných 
expertov a stážistov). Celkový počet audítorov bol 562 
vrátane 113, ktorí pracujú v kabinetoch členov.
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Rozdelenie zamestnancov EDA k 31. decembru 2015

Prijímanie zamestnancov

Naši zamestnanci majú rôzne akademické a odborné 
vzdelanie a kvalita ich práce a nasadenie sa odráža 
vo výstupoch inštitúcie. Naša politika prijímania zames-
tnancov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami 
zamestnávania v inštitúciách EÚ. Medzi zamestnancami 
sú stáli úradníci aj zamestnanci na dobu určitú. Výberové 
konania na obsadenie pracovných miest v EDA organizu-
je Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO).

V roku 2015 sme prijali 63 zamestnancov: 30 úradníkov, 
17 dočasných zamestnancov, 11 zmluvných zamestnan-
cov, štyroch vyslaných národných expertov a jedného 
konzultanta. Zabezpečili sme tiež stáže pre 74 absolven-
tov univerzít v dĺžke trvania od troch do piatich mesiacov. 
K 31. decembru 2015 bolo v našej inštitúcii len 15 neobsa-
dených miest (1,7 % z celkového počtu pracovných miest).
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Rodová rovnosť

Pri riadení ľudských zdrojov a prijímaní zamestnancov 
uplatňujeme politiku rovnakých príležitostí. Už niekoľko 
rokov je medzi našimi zamestnancami rovnaký podiel 
mužov a žien.

V tabuľke sa uvádza podiel mužov a žien podľa úrovne 
zodpovednosti k 31. decembru 2015, ktorý ostáva za po-
sledné roky stabilný.

Akčný plán pre rovnosť príležitostí má za cieľ dosiahnuť 
rodovú rovnosť na všetkých úrovniach. Po posledných 
výberových konaniach tvoria 50 % všetkých zamestnan-
cov na úrovniach AD5 až AD8 ženy (nárast zo 48 % v roku 
2014). Vzhľadom na obnovu vyšších a stredných vedúcich 
pracovných pozícií sa predpokladá, že zvyšujúci sa podiel 
žien na pozíciách AD prispeje v budúcnosti k vyššiemu 
podielu žien na manažérskych pozíciách.
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Vedúci pracovníci podľa národnosti a rodu k 31. decembru 2015

Národnosť * Riaditelia Hlavní manažéri

BELGICKÁ   

BULHARSKÁ

ČESKÁ

DÁNSKA  

NEMECKÁ      

ESTÓNSKA

ÍRSKA  

GRÉCKA  

ŠPANIELSKA      

FRANCÚZSKA         

CHORVÁTSKA

TALIANSKA   
CYPERSKÁ

LOTYŠSKÁ

LITOVSKÁ

LUXEMBURSKÁ

MAĎARSKÁ

MALTSKÁ

HOLANDSKÁ  

RAKÚSKA

POĽSKÁ  

PORTUGALSKÁ   

RUMUNSKÁ

SLOVINSKÁ

SLOVENSKÁ

FÍNSKA

ŠVÉDSKA

BRITSKÁ        

Hlavní
manažéri

Riaditelia 

Vedúci pracovníci 
spolu
69

48 

21

30 %

70 %

Vedúci pracovníci 
spolu
69

58 

11

84 %

16 %

* Uvedené v poradí protokolu členských štátov.
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Vekový profil

Z vekového profilu zamestnancov v aktívnej službe 
k 31. decembru 2015 vyplýva, že 52 % zamestnancov má 
do 44 rokov.

Spomedzi 69 riaditeľov a hlavných manažérov má 32 
(46 %) 55 rokov alebo viac. To povedie v najbližších 
piatich až desiatich rokoch po ich odchode do dôchodku 
k obnove vyššieho manažmentu.
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Vekový profil

Oddelenia poskytujúce podporu

Odborné vzdelávanie

Audítorská profesia si vyžaduje neustále vzdelávania, 
aby zamestnanci držali krok s vývojom v tejto oblasti 
a rozvíjali nové zručnosti. Špecifiká audítorského prostre-
dia si okrem toho vyžadujú, aby mali zamestnanci dobré 
jazykové znalosti.

V roku 2015 absolvovali naši zamestnanci v priemere 7,3 
dňa odborného vzdelávania. Podiel jazykových kurzov 
na celkovom odbornom vzdelávaní naďalej klesá. Jazy-
kové kurzy predstavovali v roku 2015 z tohto celku 35 % 
v porovnaní so 43 % v roku 2014.

Hlavné činnosti v oblasti odborného vzdelávania súvisia 
s modernizáciou programu školení a so zvýšenou spolu-
prácou so vzdelávacími zdrojmi v rámci aj mimo inštitúcií 
EÚ. Nadviazali sme spoluprácu s Lorrainskou univerzitou 

(Nancy, Francúzsko) s cieľom ponúknuť postgraduálny 
univerzitný kurz v oblasti „Audit verejných organizá-
cií a politík“ a magisterský kurz „Riadenie verejných 
organizácií“.

Naďalej rozvíjame spoluprácu s Európskou komisiou, 
ktorá organizuje jazykové kurzy pre našich zamestnan-
cov, ako aj s Európskou školou verejnej správy, ktorá 
pomohla s organizovaním školení tzv. mäkkých zručností 
a „Vzdelávacieho dňa EDA“. Okrem toho rozširujeme 
škálu ponúkaných kurzov vrátane kurzov elektronického 
vzdelávania prispôsobeného účastníkom a školení v po-
dobe zmiešaného učenia. Pokračujeme aj v úspešnej sérii 
prezentácií vnútorných a vonkajších expertov o vývoji 
v oblasti auditu i o témach, ktoré sa týkajú práce audíto-
rov. A napokon sme zaviedli aj rámec pre „ceny uznania 
výkonu“ s cieľom odmeniť výkon zamestnancov v neve-
dúcich pozíciách ponukou špecifického školenia mimo 
našej inštitúcie.
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Preklad

Preklad je podpornou činnosťou pre audit, ktorá našej 
inštitúcii umožňuje plniť jej poslanie a komunikačné 
ciele. V roku 2015 dosiahol preklad doteraz najvyšší ob-
jem – takmer 200 000 strán, čo predstavuje takmer 3 % 
zvýšenie oproti roku 2014. Zhruba 99 % prekladov bolo 
dokončených načas.

Okrem bežnej prekladateľskej práce poskytli naši pre-
kladatelia jazykovú podporu počas 26 kontrol na mieste 
po celej EÚ, ako aj tlmočnícke služby pri interných podu-
jatiach a zasadnutiach. Okrem toho poskytli aj podporu 
v procese vypracúvania predbežných pripomienok a oso-
bitných správ, čím posilnili svoje zapojenie do hlavného 
audítorského procesu inštitúcie.

V roku 2015 po prehodnotení prekladateľského pracov-
ného postupu a v súlade s reformou našej inštitúcie op-
timalizovalo riaditeľstvo pre preklad štruktúru zlúčením 
asistentov do skupín. Dôležitý projekt GroupShare, ktorý 
riaditeľstvo začalo, povedie k významným zlepšeniam 
prostredníctvom ďalšieho zjednodušenia práce asisten-
tských skupín, čím sa vytvorí priestor na zvýšenie efektív-
nosti a automatizácie, ako aj na harmonizáciu postupov 
jednotlivých jazykových tímov.

Informačné technológie

V roku 2015 zameralo riaditeľstvo pre informácie a tech-
nológie svoje úsilie na prispôsobenie administratív-
nych informačných systémov na pomoc pri úspešnom 
zavedením reformy inštitúcie, ako aj na prípravu na vývoj 
v oblasti riadenia poznatkov na podporu novej organi-
začnej štruktúry EDA.

Ďalej bol zavedený kompletný súbor funkcií v súvislosti 
s auditom na účely vyhlásenia o vierohodnosti a audi-
tom výkonnosti a súvisiacimi správami s cieľom vytvoriť 
úplnú verziu nástroja audítorskej dokumentácie Assyst2, 
čím bol tento veľký projekt dokončený. Začal sa používať 
nový systém riadenia auditov (AMS), pričom sa za pou-
žitia tohto nástroja v rámci systému vytvorilo vyše 300 
plánov a deklarovalo a monitorovalo 180 audítorských 
úloh.

V nadväznosti na technické základy mobility zavedené 
v predchádzajúcich rokoch (dostupnosť Wi-Fi vo všet-
kých priestoroch, vybavenie všetkých zamestnancov 
prenosnými počítačmi) sa teraz riaditeľstvo sústredilo 
na celkovú mobilitu, čo znamená prístup k akýmkoľvek 
informáciám kedykoľvek a odkiaľkoľvek, z akéhokoľ-
vek zariadenia. Projekt, ktorým sa zabezpečí, aby mali 
zamestnanci prístup k informáciám z akéhokoľvek 
zariadenia, prispeje ku kontinuite činností našej inštitúcie 
a zvýšeniu efektívnosti a účinnosti. Ukončili sa všetky 
fázy vývoja a predloženia riešení IT a zároveň sa zaistila 
bezpečnosť kontinuity operácií a činností a výsledkom je 
99,82 % dostupnosť kritických systémov.
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Administratíva a zariadenia

Poslaním riaditeľstva pre financie a podporu je posky-
tovať primerané zdroje, služby a zariadenia, ktoré našej 
inštitúcii umožnia plniť jej poslanie a dosiahnuť strate-
gické ciele. Riaditeľstvo okrem toho zaisťuje zavedenie 
nevyhnutných finančných a účtovných mechanizmov, 
ako aj mechanizmov vnútorných kontrol na podporu 
všetkých činností inštitúcie. V roku 2015 sa riaditeľstvo 
naďalej zameriavalo na zlepšovanie efektívnosti a hospo-
dárnosti svojich činností.

Pre mimoriadnu situáciu po novembrových teroristických 
útokoch v Paríži a následnej núdzovej situácii v Belgicku 
sme posilnili naše bezpečnostné opatrenia a na základe 
postupov verejného obstarávania sme kúpili potrebné 
bezpečnostné vybavenie. Informácie o verejnom obsta-
rávaní sú dostupné aj na našej webovej stránke  
(eca.europa.eu).

Budovy

EDA v súčasnosti vlastní tri budovy („K1“, „K2“ a „K3“) 
a prenajíma si malé priestory pre svoje centrum obnovy 
IT systémov spolu so zasadacou miestnosťou. Od Eu-
rópskeho parlamentu si tiež prenajímame tri kancelárie 
v Bruseli a kanceláriu v Štrasburgu.

Pri zabezpečovaní, aby bola naša politika budov nákla-
dovo účinná, zohľadňujeme tri faktory: vlastníctvo verzus 
prenájom, náklady na životný cyklus a medziinštitucio-
nálnu spoluprácu.

Pri formulovaní a vykonávaní politiky budov sa rovnako 
ako vo všetkých prevádzkových oblastiach snažíme sta-
noviť a dosiahnuť najvyššie štandardy transparentnosti 
a zodpovednosti.

Schéma Spoločenstva 
pre environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS)

EMAS je nástroj riadenia vytvorený Európskou komisiou 
pre spoločnosti a iné organizácie na vyhodnotenie, ozna-
movanie a zlepšenie ich dodržiavania ochrany životného 
prostredia.

Systém environmentálneho manažérstva2 sme začali 
vytvárať v roku 2014 v súlade so zásadami Európskeho 
štandardu EMAS, ako sa opisuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady z roku 20093. Naším cieľom je získať 
osvedčenie EMAS do konca roku 2016. Projekt EMAS 
napredoval v roku 2015 podľa stanoveného plánu.

2 Projekt EMAS bol v EDA začatý v júli roku 2013.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti 
organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS).
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Finančné informácie

EDA je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie. Náš rozpočet predstavuje približne 0,087 % cel-
kových výdavkov EÚ a 1,51 % celkových administratív-
nych výdavkov. V roku 2015 bola celková miera plnenia 
rozpočtu 98,68 %.

Plnenie rozpočtu v roku 2015

ROZPOČTOVÝ ROK 2015 Konečné rozpočtové 
prostriedky Záväzky % využitie (záväzky/

rozp. prostriedky) Platby

Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)

10 – Členovia inštitúcie 10 171 10 054 99 % 9 978

12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 94 517 94 118 99 % 94 072

14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 4 651 4 559 98 % 4 502

162 – Služobné cesty 3 600 3 162 88 % 2 620

161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb 
pracujúcich v inštitúcii 2 819 2 753 98 % 1 903

Medzisúčet hlava 1 115 758 114 646 99 % 113 075

Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

20 – Nehnuteľný majetok 4 143 4 140 99 % 2 071

210 – Informačné technológie a telekomunikácie 8 557 8 557 100 % 3 940

212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 1 110 1 081 97 % 768

23 – Bežné administratívne výdavky 421 332 79 % 260

25 – Schôdze a konferencie 717 634 88 % 467

27 – Informácie a publikácie 2 200 1 756 80 % 1 330

Medzisúčet hlava 2 17 148 16 500 96 % 8 836

Spolu 132 906 131 146 98 % 121 911
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Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 sa oproti rozpočtu na rok 2015 
zvýšil o 1,94 %.

Rozpočet na rok 2016

ROZPOČET 2016
(tis. EUR)

2015
(tis. EUR)

Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii

10 – Členovia inštitúcie 10 885 10 291

12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 98 881 97 420

14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 4 876 4 301

162 – Služobné cesty 3 600 3 700

161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb 
pracujúcich v inštitúcii 2 559 2 669

Medzisúčet hlava 1 120 801 118 381

Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

20 – Nehnuteľný majetok 2 911 3 080

210 – Informačné technológie a telekomunikácie 7 347 7 152

212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 882 785

23 – Bežné administratívne výdavky 439 426

25 – Schôdze a konferencie 706 717

27 – Informácie a publikácie 2 401 2 365

Medzisúčet hlava 2 14 686 14 525

Spolu 135 487 132 906
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Audit a zodpovednosť

Absolutórium

Rovnako ako všetky ostatné inštitúcie EÚ, aj EDA pod-
lieha postupu udelenia absolutória. V apríli 2015 udelil 
Európsky parlament nášmu generálnemu tajomníkovi 
absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 
2013, čo znamená, že naša účtovná závierka za rok 2013 
bola uzavretá a schválená.

Pozorne sme zanalyzovali všetky záležitosti vznesené 
počas postupu udeľovania absolutória, ktoré sa týkali na-
šich audítorských a riadiacich úloh, a prijali sme vhodné 
opatrenia aj prostredníctvom našej reformy. O násled-
ných opatreniach sme informovali Európsky parlament.

Vnútorný a vonkajší audit

Vnútorný audit EDA

Útvar pre vnútorný audit radí našej inštitúcii prostredníc-
tvom stanovísk o kvalite systémov riadenia a vnútornej 
kontroly, ako zvládať riziká. Útvar okrem toho vydáva 
odporúčania zamerané na zlepšenie vykonávania našich 
operácií a podporu riadneho finančného hospodárenia. 
Útvar ďalej poskytuje podporu vonkajším audítorom, 
ktorých úlohou je osvedčiť účtovnú závierku inštitúcie. 
A útvar pre vnútorný audit napokon poskytuje aj infor-
mácie o expozícii voči významnému riziku a otázkach 
správy a riadenia spoločnosti.

Činnosť útvaru pre vnútorný audit monitoruje výbor 
audítorov zložený z troch členov našej inštitúcie a exter-
ného odborníka. Výbor pravidelne monitoruje pokrok 
rôznych úloh stanovených v pláne práce týkajúcom sa 
vnútorného auditu. Výbor tiež zabezpečuje nezávislosť 
útvaru pre vnútorný audit.

V roku 2015 útvar pre vnútorný audit vypracoval špeci-
fické správy o strategických záležitostiach, ako sú zmeny 
vo výročnej správe, preskúmanie plnenia stratégie na ob-
dobie rokov 2013 – 2017 v polovici trvania a o kontrole 
prijatia následných opatrení na základe partnerského 
preskúmania a odporúčaní Európskeho parlamentu. Na 
základe odporúčaní útvaru pre vnútorný audit z roku 
2014 posilniť cyklus vnútornej kontroly sme tiež aktuali-
zovali informačný bezpečnostný systém a formálne prijali 
súčasný rámec riadenia rizika a súvisiace usmernenia. 
Útvar pre vnútorný audit monitoroval plnenie nových 
usmernení a ubezpečil sa, aby sa zohľadňovali odporúča-
nia v ňom.

Každoročne predkladáme správu Európskemu parlamen-
tu a Rade o výsledkoch vnútorného auditu.

Vonkajší audit EDA

Audit ročnej účtovnej závierky vykonáva nezávis-
lý vonkajší audítor. Ide o dôležitú súčasť úsilia našej 
inštitúcie zabezpečiť, aby uplatňovala rovnaké zásady 
transparentnosti a zodpovednosti na seba, ako uplatňuje 
na kontrolované subjekty. Správa vonkajšieho audíto-
ra – spoločnosti PricewaterhouseCoopers Sàrl – o našej 
účtovnej závierke za rozpočtový rok 2014 bola uverejne-
ná 15. septembra 2015.
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Stanovisko vonkajšieho audítora – rozpočtový 
rok 2014

Pokiaľ ide o účtovnú závierku:

„Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje pravdivo 
a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov 
k 31. decembru 2014, jeho finančnú výkonnosť a peňažné 
toky za uvedený rozpočtový rok v súlade s ustanovenia-
mi nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. ok-
tóbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie, a delegovaným nariadením 
Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách.“

Pokiaľ ide o využívanie zdrojov a kontrolné postupy:

„Na základe našej práce opísanej v tejto správe sme 
nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás viedla k presved-
čeniu, že zo všetkých významných hľadísk a na základe 
uvedených kritérií:

 • zdroje pridelené EDA sa nepoužili na plánované 
účely;

 • uplatňované kontrolné postupy neposkytujú 
potrebné záruky na zaistenie súladu finančných 
operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.



60Vyhlásenie povoľujúceho 
úradníka vymenovaného 
delegovaním
Ja, dolupodpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii povoľujúceho 
úradníka vymenovaného delegovaním, týmto:

 • vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné;

 • oznamujem, že som získal primeranú istotu, že:

 — zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel a podľa 
zásad riadneho finančného hospodárenia,

 — zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti a riadnosti 
operácií súvisiacich s účtovnou závierkou a zabezpečujú primerané spracovanie 
obvinení z podvodu alebo podozrení z podvodu,

 — a náklady na kontroly a ich prínosy sú primerané.

Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal k dispozícii, 
napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, 
správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho audítora za predchádzajúce rozpočtové roky.

Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by mohla poškodiť záujmy tejto 
inštitúcie.

V Luxemburgu 25. februára 2016

Eduardo Ruiz García
generálny tajomník
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