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EÚ sa musí zamerať na dosahovanie lepších výsledkov pri vynakladaní 
svojich výdavkov, hovoria audítori EÚ 
 
Vo výročnej správe o rozpočte EÚ, ktorá bola dnes uverejnená, Európsky dvor audítorov (EDA) varuje, že 
rozpočtový systém je príliš zameraný len na vynakladanie finančných prostriedkov a je potrebné klásť väčší 
dôraz na dosahovanie výsledkov. EDA, nezávislý audítor, schválil účtovnú závierku Európskej únie za rok 2013, 
ale zdôrazňuje, že riadenie výdavkov EÚ stále nie je celkovo dostatočne dobré – či už na úrovni EÚ alebo 
členských štátov.    
 
Audítori EÚ hovoria, že vo výdavkovom období 2007 až 2013 sa priorita kládla skôr na vynakladanie peňazí – „využi ich alebo 
ich strať“ – ako na dosahovanie dobrých výsledkov. Napríklad výber projektov na získanie finančných prostriedkov EÚ sa v 
prvom rade zameriaval na vyplatenie dostupných financií EÚ, v druhom rade na dodržiavanie pravidiel a až potom – a to len 
v obmedzenej miere – na výsledky a dosah.   
 
Predseda EDA Vítor Caldeira povedal: „Odteraz musí byť hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ a ich kontrola 
pozornejšie. Európska komisia a členské štáty musia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako vynakladajú peniaze našich 
daňových poplatníkov. Potrebujeme viac stimulov na zlepšenie výkonnosti a dosiahnutie hodnoty za peniaze, ako aj lepšie 
dlhodobé prognózy s cieľom zabezpečiť dostatok peňazí na plánované výdavky Európy. Samotné dodržiavanie zvyčajného 
postupu už viac nebude stačiť.“  
 
Vo výročnej správe za rok 2013 audítori EÚ vyjadrili výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ. Taktiež dospeli k 
záveru, že vo výbere príjmov EÚ sa nevyskytli chyby. Avšak vo výdavkoch EÚ bola odhadovaná chybovosť 4,7 % (v porovnaní 
so 4,8 % v roku 2012). Chybovosť odhadovaná EDA nie je meradlom podvodov, neefektívnosti alebo plytvania. Ide o odhad 
výšky finančných prostriedkov, ktoré nemali byť vyplatené z rozpočtu EÚ, pretože sa nepoužili v súlade s príslušnými 
pravidlami. Typickými chybami boli platby pre spoločnosť vykázanú ako MSP, ktorú v skutočnosti vlastnila veľká spoločnosť, 
alebo dodatky k existujúcej verejnej zákazke bez toho, aby mali ostatní uchádzači možnosť predložiť ponuky. 
 
Väčšina chýb sa vyskytla vo výdavkových oblastiach, ktorých riadenie zdieľajú členské štáty s Európskou komisiou. Dvomi 
najviac náchylnými oblasťami na chyby boli výdavkové oblasti regionálna politika, energetika a doprava so 6,9 % 
odhadovanou chybovosťou a rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie so 6,7 % chybovosťou. V 
oblastiach zdieľaného hospodárenia bola odhadovaná chybovosť 5,2 % v porovnaní s 3,7 % vo výdavkových programoch 
priamo riadených Komisiou. Odhadovaná chybovosť vo vlastných administratívnych výdavkoch EÚ bola 1 %. 
 
Činnosti súvisiace s opravnými opatreniami a spätným získavaním finančných prostriedkov, ktoré uskutočnili orgány v 
členských štátoch a Komisia, mali pozitívny dosah na odhadovanú chybovosť. Bez týchto činností by bola celková 
odhadovaná chybovosť na úrovni 6,3 %, a nie 4,7 %. Podobne ako v minulosti audítori EÚ dospeli k záveru, že vnútroštátne 
orgány mali dostatok informácií, aby mnohé zo zistených chýb opravili pred tým, ako požiadali Komisiu o preplatenie 
výdavkov. Chybovosť sa tým mohla výrazne znížiť, napríklad zo 6,7 % na 2,0 % v oblasti rozvoj vidieka, životné prostredie, 
rybné hospodárstvo a zdravie.  
 
EDA je plne odhodlaný poskytovať pomoc inštitúciám EÚ, ako aj členským štátom pri čo najlepšom využívaní finančných 
prostriedkov EÚ na dosahovanie výsledkov, ktoré občania EÚ oprávnene očakávajú. 
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Výročná správa Európskeho dvora audítorov za rok 2013 je k dispozícii na stránke www.eca.europa.eu 
 

Poznámky pre vydavateľov: 
 
Európsky dvor audítorov je nezávislou kontrolnou inštitúciou Európskej únie. Audítorské správy a stanoviská EDA sú 
základnou zložkou reťazca zodpovednosti v EÚ. Výstupy práce EDA sa využívajú na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci 
každoročného postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí hospodária s rozpočtom EÚ. Je to najmä úloha Európskej 
komisie spolu s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. Avšak v prípade asi 80 % výdavkov – v zásade poľnohospodárstvo a 
súdržnosť – Komisia zdieľa túto úlohu s členskými štátmi. EDA testuje vzorky transakcií s cieľom získať štatistické odhady o 
miere, do akej sú príjmy a rozličné výdavkové oblasti ovplyvnené chybami.   
 
Rozpočtové výdavky EÚ dosiahli v roku 2013 celkovú výšku 148,5 mld. EUR, alebo približne 290 EUR na každého občana. 
Tieto výdavky dosahujú výšku asi 1 % hrubého národného dôchodku EÚ a predstavujú približne 2 % celkových verejných 
výdavkov členských štátov EÚ.  
 
EDA taktiež uverejnil informačný dokument „Poľnohospodárstvo a súdržnosť: Prehľad výdavkov EÚ v rokoch 2007 – 2013“, 
v ktorom sa vyvodzujú ponaučenia získané s finančným hospodárením EÚ a kontrolou v priebehu uplynulého výdavkového 
obdobia, a poukazuje na výzvy v novom výdavkovom období  2014 – 2020. 
 
Ďalšie informácie o výročnej správe Európskeho dvora audítorov nájdete TU.  

 

http://www.eca.europa.eu/�
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/AR_2013.aspx2�

