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I
Situačné správy sú novým produktom Európskeho 
dvora audítorov (Dvor audítorov). Na základe výstupov 
a zozbieraných poznatkov a skúseností Dvora audíto-
rov sa v týchto správach posudzujú široké témy. Ich 
cieľom je slúžiť ako základ pre konzultáciu a dialóg so 
zainteresovanými stranami Dvora audítorov. Umož-
ňujú Dvoru audítorov vyjadrovať pripomienky k dôle-
žitým záležitostiam, ktoré nemusia byť bežne predme-
tom auditu. Prvá situačná správa sa týka povinnosti EÚ 
zodpovedať sa a opatrení upravujúcich audit verejnej 
správy. V tejto druhej situačnej správe sa skúmajú 
riziká finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ.

II
Dobré verejné výdavky si vyžadujú, aby sa peniaze 
daňových poplatníkov vynakladali na určené priority 
čo najužitočnejšie tak, ako si to želá spoločnosť (pro-
stredníctvom nimi zvolených zástupcov), aby dosiahli 
stanovené ciele efektívne, účinne a hospodárne, a aby 
kontroly a zostatky zabezpečovali primeranú demo-
kratickú zodpovednosť a účinnú správu vecí verejných.

III
Príliš dlho sa dôraz kládol zväčša na to, aby bol rozpo-
čet EÚ vynakladaný v súlade s pravidlami stanovenými 
pre jeho využitie bez toho, aby sa dostatočná pozor-
nosť venovala tomu, či poskytuje primeranú hodnotu 
a vedie k pridanej hodnote EÚ, pri ktorej vznikajú jasné 
a viditeľné prínosy pre EÚ a jej občanov, ktoré by sa 
nemohli dosiahnuť výdavkami len na vnútroštátnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni.

IV
Toto zhrnutie vychádza z podrobnejšej správy, v kto-
rej sú analyzované tieto záležitosti hlbšie. Podkladom 
obidvoch dokumentov sú série faktických hárkov 
(uverejnených na internetovej stránke Dvora audí-
torov), v ktorých sa nachádzajú podrobnejšie infor-
mácie o zdrojoch príjmov EÚ, rôznych kategóriách 
rozpočtových výdavkov (známych ako okruhy viacroč-
ného finančného rámca (VFR)) a procese verejného 
obstarávania.

V
Riziká z hľadiska riadneho finančného hospodárenia 
sú, že rozpočet EÚ:

a) nie je čerpaný podľa plánu, na dané účely a podľa 
pravidiel, ktoré stanovil rozpočtový orgán (zá-
konnosť a riadnosť);

b) nebude náležite zaznamenaný v ročnej účtovnej 
závierke (spoľahlivosť účtovnej závierky)1;

c) nie je vynakladaný rozumne podľa zásad riad-
neho finančného hospodárenia (hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť);

d) a výdavky EÚ nemusia pridať hodnotu a očakáva-
né prínosy sa nemusia naplniť (pridaná hodnota 
EÚ).

VI
Dobré riadenie týchto rizík by malo viesť k dobrej 
kvalite výdavkov, t. j. účinné a hospodárne výdavky 
vynaložené efektívne a v súlade s pravidlami. Dvor 
audítorov však zistil niekoľko kľúčových záležitostí, 
ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť a sú rozobrané 
v ďalších bodoch:

Pravidlá oprávnenosti a ostatné podmienky 
prijatia podpory EÚ

VII
Väčšina finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje 
podnikom alebo občanom, ktorí žiadajú o granty 
a dotácie. Pravidlá vyplácania finančných prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a podmienky ich prijatia sú stanovené 
v právnych predpisoch a často sú doplnené o ďalšie 
kritériá a podmienky oprávnenosti stanovené tými, 
ktorí riadia finančné prostriedky EÚ v členských štá-
toch. Tieto dodatočné požiadavky môžu byť nepo-
trebné a predstavujú administratívnu záťaž. Systémy 
kontroly na rôznych úrovniach nemusia byť dosta-
točné na to, aby sa skontrolovalo dodržiavanie všet-
kých podmienok.

1 Keďže Dvor audítorov vyjadruje kladné stanovisko k spoľahlivosti 
účtovnej závierky od roku 2007, situačná správa o rizikách finančného 
hospodárenia nebude zahŕňať túto tému.
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VIII
Zložité pravidlá oprávnenosti a ďalšie podmienky 
môžu viesť k zlému zacieleniu finančných prostriedkov 
EÚ a neoptimálnemu využitiu rozpočtu EÚ: potenci-
álni príjemcovia môžu byť odradení od predloženia 
žiadosti o podporu z rozpočtu EÚ; zložité pravidlá 
sťažujú a zvyšujú náklady pre správcov, aby zabezpe-
čili správnosť žiadostí a platieb a dodržanie všetkých 
podmienok prijatia podpory.

IX
Hoci Komisia prijíma kroky na zníženie a zjednoduše-
nie legislatívy, orgány členských štátov a ostatní prí-
jemcovia stále čelia ťažkostiam. V niektorých rozpočto-
vých oblastiach je stále príliš mnoho vrstiev pravidiel. 
To môže viesť k rôznym výkladom a tak nejednotnému 
uplatňovaniu pravidiel.

Uplatňovanie pravidiel a postupov 
verejného obstarávania

X
Verejné obstarávanie je nákup tovarov, služieb a prác 
verejnými organizáciami. Cieľom smerníc EÚ v oblasti 
verejného obstarávania je presadzovať integráciu eko-
nomiky EÚ („vnútorný trh“) podporou cezhraničného 
obstarávania a nákupu a transparentnosťou týchto 
procesov. Vo všeobecnosti verejné orgány, ktoré 
dostanú podporu z rozpočtu EÚ, musia dodržiavať 
pravidlá a postupy verejného obstarávania a uplatňo-
vať všeobecné pravidlá transparentnosti (otvorenosť) 
a rovnakého zaobchádzania s potenciálnymi dodáva-
teľmi pri ich nákupe. Nedodržiavanie týchto pravidiel 
a postupov môže viesť k vyšším nákladom pre verejný 
rozpočet, slabej konkurencii, zamietnutiu oprávnených 
uchádzačov, či k dodatočným nákladom a oneskoreniu 
prípadne zrušeniu zmlúv.

XI
Z výsledkov audítorskej práce Dvora audítorov 
vyplýva, že mnoho chýb, ktoré Dvor audítorov zis-
til, sa týka zlého uplatňovania pravidiel a postupov 
verejného obstarávania. Môže sa to stať zámerne, aby 
boli niektorí uchádzači uprednostnení pred inými, 
alebo neúmyselne, pretože pravidlá neboli dobre 
pochopené.

Kapacita orgánov členských štátov riadiť 
a vynakladať peniaze EÚ

XII
Orgány členských štátov majú zodpovednosť za to, 
aby zabezpečili vyplatenie dotácií a grantov opráv-
neným príjemcom a spätné získanie neoprávnených 
platieb. Náklady na zriadenie orgánov a systémov, 
ktoré spravujú peniaze EÚ, zdieľajú členské štáty s EÚ, 
pričom členské štáty majú isté rozhodovacie právo-
moci ohľadom ich organizácie.

XIII
Finančné prostriedky EÚ sa vynakladajú prostredníc-
tvom 28 vnútroštátnych správnych orgánov a mno-
hých regionálnych a miestnych orgánov s nerov-
nakými administratívnymi kapacitami (zručnosti 
a zdroje). Tým sa zvyšuje riziko vzniku chýb, ako aj 
riziko zlej kvality výdavkov. Taktiež to môže spoma-
liť vykonávanie činností a projektov financovaných 
EÚ, ovplyvniť kvalitu regulačných činností a brzdiť 
výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi.

Koordinácia národných rozpočtov 
a rozpočtu EÚ s tlakom na vynakladanie 
finančných prostriedkov EÚ

XIV
Ročný charakter rozpočtu EÚ môže spôsobiť problémy 
s financovaním činností, ktoré sú vykonávané v prie-
behu niekoľkých rokov. Trvá istý čas, kým sa rozhod-
nutia o financovaní pretransformujú do konkrétnych 
priorít a činností. Okrem toho sú rozpočtové procesy 
EÚ a členských štátov oddelené: vykonávajú ich odlišní 
aktéri s rozličnými prioritami a dodržiavajú iné cykly. 
To môže viesť k duplicite, medzerám či protirečeniam 
medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami.
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XV
Mnoho činností a projektov sa financuje z rozpočtu 
EÚ aj z rozpočtu členského štátu („spolufinancované 
výdavky“) pod podmienkou, že rozpočet EÚ aj člen-
ského štátu sú dostupné. Úsporné opatrenia v člen-
ských štátoch môžu viesť k výraznému zníženiu vnút-
roštátnych finančných prostriedkov alebo ich úplnej 
nedostupnosti pre vykonávanie činností. Okrem toho 
udržateľnosť činností financovaných EÚ môže taktiež 
byť problematická, keď už finančné prostriedky EÚ nie 
sú viac k dispozícii.

XVI
Keďže sa kladie taký veľký dôraz na čerpanie rozpočtu 
EÚ („prístup zameraný na vstupy“), manažéri činností 
a projektov sa často zameriavajú na dodržiavanie 
podmienok na získanie a využitie peňazí bez ohľadu 
na dosiahnuté výsledky.

Dosah ročných rozpočtov EÚ na činnosti 
a riadenie tokov hotovosti

XVII
Orgány členských štátov, ostatní sprostredkovatelia 
a príjemcovia môžu dostať zálohy hotovosti („pred-
bežné financovanie“) na začatie svojich činností. Zby-
točne dlhé obdobia predbežného financovania môžu 
zvýšiť možnosť chyby a straty a obzvlášť sťažujú preo-
rientovanie činností na dosiahnutie cieľov. Vzhľadom 
na to, že sú dlhé časové lehoty na predloženie žiadostí 
o preplatenie nákladov, problémy sú zjavné až o nie-
koľko rokov neskôr, keď už môže byť príliš neskoro na 
ich nápravu.

XVIII
V budúcnosti členské štáty budú musieť prispieť 
1 234 mld. EUR na krytie vyplatenia záväzkov. Táto 
suma pozostáva z 908 mld. EUR dohodnutých vo VFR 
na roky 2014 – 2020 (platby) a ďalších 326 mld. EUR na 
vyplatenie záväzkov v rámci predchádzajúcich VFR, čo 
môže ovplyvniť schopnosť Komisie vyhovieť všetkým 
žiadostiam o platbu v roku podania žiadosti.

Prínosy z čerpania rozpočtu EÚ – „pridaná 
hodnota EÚ“

XIX
Výdavky z rozpočtu Európskej únie v rámci Únie by 
mali ponúkať jasné a viditeľné prínosy pre EÚ a jej 
občanov, ktoré by nemohli byť dosiahnuté financo-
vaním len na národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni.

XX
V niektorých prípadoch však rozpočet EÚ nemusí 
urobiť nič viac, ako len jednoducho navýšiť celkové 
dostupné finančné prostriedky bez pridania konkrét-
neho rozmeru EÚ; finančné prostriedky EÚ sa môžu 
použiť na činnosti, ktoré by členské štáty a ostatní prí-
jemcovia aj tak zrealizovali („mŕtva váha“); alebo tieto 
finančné prostriedky nemusia stačiť na dosiahnutie 
plánovaných účinkov.

Kvalita údajov a informácií

XXI
Komisia koordinuje mnohých aktérov zapojených do 
čerpania rozpočtu a nemôže vždy stanoviť štandardné 
procesy a systémy riadenia. Výzvou je zabezpečiť zhro-
maždenie správnych údajov od sprostredkovateľov 
včas a ich účinnú kontrolu.

XXII
Okrem toho monitorovanie, finančné a riadenie 
a riadenie výkonnosti Komisie je často založené na 
obmedzených, neúplných alebo nespoľahlivých 
informáciách.
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Výdavky, ktoré nemožno účtovať na ťarchu 
rozpočtu EÚ, a audity

XXIII
Výdavky, ktoré nemožno účtovať na ťarchu rozpočtu 
EÚ, by vo všeobecnosti mali byť získané („vymáhané“) 
späť od príjemcov. Komisia taktiež môže uplatniť 
„korekcie“ výdavkov požadovaných členskými štátmi 
z rozpočtu EÚ, v podstate zamietnuť tieto výdavky 
ako účtovateľné na ťarchu rozpočtu EÚ, takže ich musí 
niesť štátny rozpočet. Správa takýchto korekcií je však 
zložitá a členským štátom poskytujú len malý stimul 
na riešenie nedostatkov v ich systémoch. V niektorých 
kategóriách výdavkov, najmä v politike súdržnosti, 
členské štáty môžu nahradiť zamietnuté výdavky 
oprávnenými výdavkami.

XXIV
Komisia nemôže priamo a systematicky kontrolovať 
všetky časti rozpočtu EÚ, ktoré vynakladajú členské 
štáty, iné krajiny, medzinárodné organizácie, ani 
výdavky deklarované príjemcami. Spolieha sa na 
nezávislých audítorov, aby osvedčili príslušné výdavky, 
a na obmedzené kontroly a inšpekcie vykonávané jej 
vlastnými prevádzkovými zamestnancami a audítormi.

XXV
Osvedčenie výdavkov nezávislými audítormi však 
môže byť ovplyvnené kvalitou a včasnosťou ich práce, 
ich nezávislosťou. Vlastné kontroly Komisie môžu byť 
ovplyvnené nedostatkami v stratégii kontrol.

Aké sú príležitosti a čo je potrebné 
urobiť?

XXVI
Komisia aj členské štáty zodpovedajú za to, že sa finančné 
prostriedky EÚ vynakladajú dobre a rozumne a v posled-
ných rokoch už úspešne prijali mnoho opatrení, aby to 
zabezpečili.

XXVII
Napriek tomu začiatok nového finančného rámca v roku 
2014, zavedenie súvisiacich vykonávacích právnych 
predpisov a nové finančné nariadenie spolu so záväz-
kom Komisie zabezpečiť, aby bol rozpočet zameraný viac 
na výkonnosť, to všetko poskytuje príležitosť na zjedno-
dušenie a zlepšenie finančného hospodárenia s rozpoč-
tom EÚ.

XXVIII
S cieľom využiť vyššie uvedené príležitosti by sa mali 
všetci aktéri zapojení do čerpania rozpočtu EÚ vo svojich 
príslušných oblastiach zamerať na:

 — výsledky a pridanú hodnotu EÚ;

 — riadenie výkonnosti;

 — rozpočtové hospodárenie;

 — kontrolné opatrenia a prácu ostatných;

 — strednodobé preskúmanie VFR.
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01 
Príspevky členských štátov do všeobecného rozpočtu EÚ (rozpočet EÚ) sa zhro-
mažďujú a využívajú na vykonávanie programov a činností, ktoré podporujú 
dosiahnutie cieľov politík EÚ. Rozpočet dopĺňajú legislatívne opatrenia prijaté 
Európskou komisiou (Komisia) a ostatnými európskymi inštitúciami na presadzo-
vanie Zmluvy a cieľov EÚ. Ročný rozpočet EÚ je malý v porovnaní s celkovými 
príjmami a verejnými výdavkami členských štátov: predstavuje len niečo vyše 1 % 
celkového hrubého národného dôchodku (HND) a približne 2 % ich celkových 
verejných výdavkov (pozri graf 1). Je taktiež len zlomkom podpory, ktorá bola 
vyčlenená na finančnú krízu a krízu štátneho dlhu.

Rozpočet EÚ je malou časťou zdrojov a verejných výdavkov členských štátov (2012)

Zdroj: Eurostat.

G
ra

f 1

HND
členských štátov EÚ (2012)

≈ 13 000 mld. EUR

Verejné výdavky
členských štátov EÚ (2012)

≈ 6 400 mld. EUR

Rozpočet EÚ (2012)
142 mld. EUR
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02 
Finančná kríza a kríza štátneho dlhu nastolili významné otázky ohľadom úlohy 
a rozvoja EÚ a toho, čo znamená byť súčasťou EÚ. Zdĺhavé rokovania pred schvá-
lením viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 (pozri rámček 1)1, 
zdráhanie členských štátov zvýšiť platby do rozpočtu2, ukázali, že je malá chuť 
na financovanie EÚ, ktoré je vnímané ako presadzovanie „európskeho projektu“ 
pred vnútroštátnymi požiadavkami.

03 
Vlády členských štátov a Európsky parlament očakávajú od rozpočtu EÚ vysoký 
stupeň transparentnosti. Európsky dvor audítorov (Dvor audítorov) za posledných 
19 rokov zakaždým vydal záporné vyhlásenie o vierohodnosti (DAS) (pozri rám-
ček 2) k výdavkom EÚ, čo predstavuje pre EÚ problém. Konkrétne, záporný výrok 
môže neúmyselne podporovať vnímanie, že vykázané chyby naznačujú, že výdav-
ky z rozpočtu EÚ sú významne ovplyvnené podvodom a korupciou, negatívne 
ovplyvňovať dôveru verejnosti v inštitúcie EÚ3.

04 
Vlády a daňoví poplatníci členských štátov chcú vidieť, že sa z finančných pro-
striedkov, ktoré prispejú do rozpočtu EÚ, dosiahne lepšia hodnota: chcú vidieť, 
že sa rozpočet vynakladá náležite a že je dobre riadený, že sa využíva na účely 
schválené Európskym parlamentom a Radou a že vedie k želaným účinkom.

05 
Vychádzajúc z 35-ročnej skúsenosti s auditom príjmov a výdavkov EÚ táto situač-
ná správa o rizikách finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ poskytuje prehľad 
o finančných tokoch EÚ a zhrnutie záležitostí, ktoré sa majú riešiť, okrem iného 
aj to, aby daňoví poplatníci EÚ dostali väčšiu hodnotu za peniaze z rozpočtu EÚ. 
Správa pozostáva z troch častí:

a) zo zhrnutia, v ktorom sa nachádza prehľad hlavných problémov;

b) z tejto podrobnej správy, v ktorej sa uvádza kontext a informácie o rozpočte 
EÚ, aktéroch zapojených do vynakladania peňazí EÚ a ostatných finančných 
tokov;

c) z jednotlivých faktických hárkov za každý hlavný okruh VFR, o zdrojoch 
príjmov EÚ a verejnom obstarávaní, v ktorých sa nachádza zhrnutie hlavných 
charakteristík a problémov.

1 Dohodnúť sa na VFR na 
roky 2014 – 2020 trvalo dva 
a pol roka. Dohodu schválil 
Európsky parlament 19. 
novembra 2013 a Rada ju 
prijala 2. decembra 2013.

2 Pozri výročnú správu za 
rozpočtový rok 2012, body 
1.51 až 1.53 (Ú. v. EÚ C 331, 
14.11.2013).

3 Pozri stanovisko č. 1/2010 
Zlepšovanie finančného 
hospodárenia s rozpočtom 
Európskej únie (http://eca.
europa.eu); a odpoveď Dvora 
audítorov na oznámenie 
Komisie „Reformujeme 
rozpočet - meníme Európu“.

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10618727.PDF
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Viacročný finančný rámec

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sú vo finančných termínoch vyjadrené politické priority Únie aspoň na 
päť rokov (článok 312 Lisabonskej zmluvy). Vo VFR sú stanovené ročné maximálne sumy (stropy) celkových vý-
davkov EÚ a hlavných kategórií výdavkov (okruhy). Nie je taký podrobný ako ročný rozpočet. Tým, že sa vo VFR 
špecifikujú limity pre každú kategóriu výdavkov, sa v ňom stanovuje rozpočtová disciplína a zabezpečuje, že 
sa výdavky EÚ rozvíjajú v rámci limitov vlastných zdrojov rozpočtu EÚ a v súlade s cieľmi politík EÚ. Okrem 
toho tento systém zabezpečuje predvídateľný prítok zdrojov pre dlhodobé priority EÚ a poskytuje väčšiu isto-
tu pre príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Vo VFR na roky 2014 – 2020 sa stanovujú maximálne rozpočtové 
záväzky na toto obdobie vo výške 960 mld. EUR a platby vo výške 908 mld. EUR (v cenách z roku 2011).

Vyhlásenie o vierohodnosti (DAS)

DAS – vyhlásenie o vierohodnosti k spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a riadnosti príslušných 
transakcií. V ZFEÚ (článok 287) sa stanovuje, že Dvor audítorov preskúmava, či sa všetky príjmy a výdavky 
uskutočnili zákonným a riadnym spôsobom, a či sa vykonávalo riadne finančné hospodárenie.

DAS poskytuje stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky a k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií. 
Málo krajín požaduje, aby ich vnútroštátni audítori vydávali takéto stanovisko, a s najväčšou pravdepodobnos-
ťou by vlastní audítori členských štátov nemohli vydať kladný výrok typu DAS k rozpočtu ich vlastnej vlády. 
Napríklad najvyšší kontrolný úrad Spojeného kráľovstva vyjadruje výhrady k audítorskému stanovisku k spo-
ľahlivosti účtovnej závierky vlády, ale nevyjadruje typ stanoviska k zákonnosti a riadnosti. Podobne Štátny 
kontrolný úrad USA uvádza, že nemôže vyjadriť stanovisko k účtovnej závierke vlády USA.
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Čo sú financie EÚ a ako sú spravované?

Rozpočet EÚ

06 
Ročné rozpočty EÚ vychádzajú z VFR, v ktorom sú stanovené priority výdavkov 
EÚ v piatich širokých politických kategóriách („okruhoch“) na dané obdobie (po‑
zri tabuľku 1 a graf 2):

a) Pre každý rok daného obdobia sa vo VFR stanovuje maximálna ročná suma 
pre každý okruh a fixuje celkový ročný strop súm, ktoré Komisia môže viazať 
a vyplatiť (viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostried-
ky). V rozpočte platieb sa de facto stanovuje maximálna suma, ktorú Komisia 
môže požadovať od členských štátov, aby mohla vyplácať hotovosť.

b) Ako sa dohodlo počas rokovaní o VFR, v ročnom rozpočte EÚ sa pre každý 
členský štát určuje vnútroštátny finančný balík v oblastiach výdavkov na roz-
voj vidieka, rybné hospodárstvo a politiku súdržnosti („predbežne pridelené 
rozpočtové prostriedky“). Podobne strop rozpočtu EÚ na poľnohospodárske 
výdavky určuje celkové ročné dotácie, ktoré môžu byť vyplatené jednotlivým 
členským štátom. Týmto spôsobom sa 80 % VFR dostupného v prospech 
členských štátov a ročného rozpočtu EÚ predbežne vyčlení pre členské štáty.

VFR na roky 2014 – 2020

(mld. EUR)

Okruh VFR Záväzky

Predbežne vyčlenené 
finančné prostriedky 

a vnútroštátne finančné 
rámce

%

1 Inteligentný a inkluzívny rast 450,8 322,3 71

2 Udržateľný rast: prírodné zdroje 373,2 353,2 95

3 Bezpečnosť a občianstvo 15,7

4 Globálna Európa 58,7

5 Administratíva 61,6

Spolu VFR 960,0 675,5 70

Z toho dostupné pre členské štáty 839,7 675,5 80

Rezervy 10,0

ERF 30,5

Spolu mimo VFR 40,5

Spolu VFR a mimo 1 000,5 675,5 68
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 Viacročný rozpočet (VFR) na roky 2014 – 2020

Zdroj: Údaje EDA na základe informácií Komisie.
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|<-----------------------------------

|<----------------------------------

Inteligentný a inkluzívny rast
451 mld. EUR

47 %

Udržateľný rast: prírodné zdroje 
373 mld. EUR

39 %

Platby
 908 mld. EUR

Vyplatenie záväzkov 
z predchádzajúcich VFR

 326 mld. EU

0 150 300 450 600 750 900 1 050 1 200

VFR 2014 - 2020  Rozpočtové platby (908 mld. EUR)

VFR 2014 - 2020 Rozpočtové záväzky (960 mld. EUR)

Globálna Európa
59 mld. EUR

6 %

Bezpečnosť a občianstvo
16 mld. EUR

2 %

Administratíva
62 mld. EUR

6 %

|<--------------------------------

|<-------------------------------------
07 
Podľa dohôd, v kontexte finančnej krízy a VFR na roky 2014 – 2020, by rozpočet 
EÚ mal byť zosúladený s prioritami politík EÚ na podporu rastu a vytvárania pra-
covných miest4. V stratégii Európa 2020 sa definuje päť kľúčových cieľov, ktoré má 
EÚ dosiahnuť do roku 2020 prostredníctvom finančných prostriedkov z rozpočtu 
EÚ a štátnych rozpočtov členských štátov. Konkrétne:

a) zvýšenie zamestnanosti: 75 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov má byť 
zamestnaných;

b) zlepšenie vzdelanosti: zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na me-
nej než 10 % pri osobách s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, 
a zvýšenie post-sekundárneho vzdelávania tak, aby aspoň 40 % ľudí vo veku 
30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské vzdelanie;

c) zlepšenie podmienok v oblasti výskumu a inovácie: 3 % hrubého domáceho 
produktu (HDP) EÚ sa má investovať do výskumu a vývoja;

4 Stratégia EÚ pre hospodársky 
rast odsúhlasená Radou 
17. júna 2010.
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5 EIB je vlastnená členskými 
štátmi a financuje kapitálové 
projekty, ktoré podporujú 
ciele EÚ. Približne 90 % jej 
úverov je pre členské štáty 
a zvyšných 10 % ďalším 150 
krajinám. Úvery EIB sa môžu 
kombinovať s grantmi zo 
všeobecného rozpočtu a ERF. 
Európsky investičný fond 
(EIF) je súčasťou skupiny EIB 
a poskytuje rizikový kapitál 
a záruky MSP.

6 Pozri predbežnú účtovnú 
závierku Európskej únie 
za rozpočtový rok 2013, 
poznámku 7.1 – Mechanizmy 
finančnej podpory, operácie 
prijímania a poskytovania 
úverov spravované Komisiou.

d) presadzovanie sociálneho začlenenia znížením chudoby: aspoň o 20 milió-
nov ľudí menej, ktorí sú chudobní alebo sú ohrození chudobou a sociálnym 
vylúčením;

e) a zníženie emisií skleníkových plynov (klíma /energetika): emisie skleníkových 
plynov nižšie o 20 % (alebo dokonca 30 %, ak sú podmienky správne) v po-
rovnaní s rokom 1990, 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a 20 % nárast 
energetickej účinnosti.

08 
Okrem všeobecného rozpočtu EÚ Komisia riadi:

a) Európske rozvojové fondy (ERF) (približne 3 mld. EUR v roku 2013, 27 mld. 
EUR na roky 2014 – 2020). Hoci sa príspevky členských štátov do rozpočtu ERF 
odsúhlasujú na medzivládnych rokovaniach mimo postupu všeobecného roz-
počtu EÚ, ERF môžu byť začlenené do rozpočtu EÚ v nasledujúcom VFR (pozri 
faktický hárok o globálnej Európe). Komisia riadi operácie financované z ERF 
prostredníctvom zdrojov vyčlenených formou nenávratnej pomoci. Európska 
investičná banka (EIB)5 riadi investičný nástroj a bonifikáciu úrokovej sadzby;

b) operácie prijímania a poskytovania úverov vo výške približne 57,2 mld. EUR 
ku koncu roka 20136. Za konkrétnych, schválených okolností si EÚ (zastúpená 
Komisiou) môže požičať finančné prostriedky, aby ich poskytla formou úveru 
krajinám na účely splnenia svojho mandátu vyplývajúceho zo Zmluvy;

i) za požičané finančné prostriedky ručí 28 členských štátov. Poskytujú sa 
„back to back“ prijímateľskej krajine formou úveru za presne takých istých 
podmienok, za akých boli vypožičané, takže Komisii nevzniká žiadne 
úrokové či devízové riziko;

ii) sú tri hlavné nástroje – Nástroj platobnej bilancie (BoP, z ktorého sa po-
skytuje finančná pomoc krajinám, ktoré nie sú členom eurozóny, s úvermi 
vo výške 11,6 mld. EUR k 31. decembru 2013 pre Maďarsko, Lotyšsko a Ru-
munsko); Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM, z ktorého 
sa poskytovala finančná podpora všetkým členským štátom, s úvermi vo 
výške 44,5 mld. EUR k 31. decembru 2013 pre Írsko a Portugalsko. Teraz sa 
z neho neposkytujú nové úvery, jeho podporné činnosti sa nahrádzajú 
podporou z EFSF a následne ESM – pozri bod 10 nižšie); a nástroj makro-
finančnej pomoci (MFA, z ktorého sa podporujú partnerské krajiny mimo 
Európy, ale geograficky blízke, s úvermi vo výške 0,6 mld. EUR k 31. de-
cembru 2013);

iii) Okrem toho existujú aj pôžičky Euratomu členským a nečlenským kraji-
nám na účely financovania projektov súvisiacich s energetickými zariade-
niami (0,4 mld. EUR k 31. decembru 2013) a zmenky Európskeho spoločen-
stva uhlia a ocele (ESUO) vo výške 0,2 mld. EUR k 31. decembru 2013);
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c) dlhodobé záväzky týkajúce sa zväčša dôchodkových a zamestnaneckých 
požitkov (45,7 mld. EUR ku konci roka 2013). Hoci zamestnanci prispievajú 
jednou tretinou na predpokladané náklady na tieto požitky z ich miezd, člen-
ské štáty spoločne ručia za vyplácanie týchto požitkov a v budúcnosti budú 
vyzvané na ich financovanie;

d) Garančný fond pre vonkajšie opatrenia na krytie nesplácaných úverov po-
skytnutých EIB nečlenským krajinám EÚ;

e) osobitné nástroje nespadajúce pod rozpočet na použitie v krízových a výni-
močných situáciách až do 1,4 mld. EUR ročne (rezerva na núdzovú pomoc, 
Fond solidarity Európskej únie, nástroj flexibility a Európsky fond na prispô-
sobenie sa globalizácii).

Konkrétne opatrenia v reakcii na finančnú krízu a krízu 
štátneho dlhu

09 
Členské štáty majú lepšiu koordináciu hospodárskych politík v rámci európskeho 
semestra (pozri rámček 3) a musia transformovať usmernenia a pravidlá EÚ do 
svojich ročných politík a rozpočtových rozhodnutí.

10 
Vzhľadom na krízu štátneho dlhu krajiny eurozóny zriadili medzivládny mechaniz-
mus finančnej stability (Európsky nástroj finančnej stability (EFSF7) a jeho nástup-
cu Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM8)). Komisia zodpovedá za rokovania 
a monitorovanie dodržiavania politických podmienok stanovených pre finančnú 
pomoc v rámci týchto mechanizmov. Tieto úvery však nie sú ručené rozpočtom 
EÚ a nie sú začlenené do účtovnej závierky EÚ9.

7 V rámci EFSF sa poskytli úvery 
vo výške 152,8 mld. EUR trom 
krajinám: Írsko, Portugalsko 
a Grécko. Z EFSF sa prestali 
poskytovať nové úvery po 
1. júli 2013. Krajiny eurozóny, 
ktoré potrebujú pomoc, si 
budú môcť požičať z ESM, 
ktorý má úverovú kapacitu 
500 mld. EUR.

8 ESM je zriadený a vlastnený 
krajinami eurozóny. 
Ktorákoľvek krajina eurozóny, 
ktorá potrebuje pomoc, si 
bude môcť požičať z ESM, 
ktorý má úverovú kapacitu 
500 mld. EUR.

9 Okrem toho Komisia riadi 
spoločné bilaterálne úvery 
krajín eurozóny poskytnuté 
Grécku. Nemajú žiadny vplyv 
na rozpočet EÚ, a nie sú ani 
začlenené či spomenuté v jej 
účtovnej závierke.

Rá
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če
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3 Európsky semester

Všetky členské štáty by mali odraziť svoj záväzok dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 vo svojich vnútro-
štátnych cieľoch a politikách na podporu rastu. Európsky semester je ročným cyklom koordinácie hospodár-
skych politík s cieľom zabezpečiť, aby úsilia jednotlivých členských štátov boli koordinované a zamerané tak, 
aby mali želaný dosah na rast. Každý rok Komisia vykonáva podrobnú analýzu hospodárskych programov 
a programov štrukturálnych reforiem krajín a poskytuje konkrétnym krajinám odporúčania na ďalších 12 – 18 
mesiacov. Rada prerokúva a oficiálne prijíma tieto odporúčania, ktoré sú schválené Európskou radou. Člen-
ským štátom sa teda poskytuje politické poradenstvo skôr, ako dokončia svoje štátne rozpočty na ďalší rok. 
Politické varovania môžu byť vyjadrené, ak odporúčania nie sú realizované v danom časovom rámci.



15Úvod

10 Podiely NCB na kapitáli ECB sú 
vypočítané podľa kľúča, ktorý 
odráža podiel danej krajiny na 
celkovom počte obyvateľstva 
a hrubom domácom produkte 
EÚ. Tieto dva determinanty 
majú rovnakú váhu. ECB 
prispôsobuje podiely každých 
päť rokov a keď do EÚ vstúpi 
nová krajina. Úprava sa 
vykonáva na základe údajov 
poskytnutých Komisiou.

11 EBOR bola zriadená v roku 
1991 na podporu podnikania 
a prechodu na otvorenú 
a demokratickú trhovú 
ekonomiku. Pracuje v 34 
krajinách strednej Európy, 
strednej Ázie a južných 
a východných stredozemských 
krajín. Akcionárom je 64 krajín, 
Európska únia a Európska 
investičná banka. Členské 
štáty EÚ, EIB a Komisia vlastnia 
približne 63 % akcií EBOR.

12 Nariadenie o rozpočtových 
pravidlách (platné od 
1. januára 2013), kapitola 2, 
spôsoby plnenia (Ú. v. EÚ 
L 298, 26.10.2012, s. 1). Sú tri 
spôsoby plnenia rozpočtu 
(pred rokom 2013 ich bolo 
päť). V rámci priameho 
hospodárenia útvary Komisie, 
výkonné agentúry a vedúci 
delegácií EÚ dohliadajú nad 
finančnými prostriedkami; 
nepriame hospodárenie sa 
zväčša týka agentúr, krajín 
mimo EÚ a medzinárodných 
organizácií; v rámci 
zdieľaného hospodárenia 
sa finančné prostriedky 
spravujú prostredníctvom 
implementačných agentúr, 
ktoré sú kontrolované 
samostatne certifikačnými 
orgánmi. V nariadení 
o rozpočtových pravidlách 
sa stanovujú postupy auditu 
a kontroly pre každý z týchto 
spôsobov plnenia rozpočtu.

11 
Európska centrálna banka (ECB) je mimo rozpočtu EÚ:

a) ECB je vlastnená národnými centrálnymi bankami (NCB) členských štátov, ich 
príslušné podiely sú založené na údajoch poskytnutých Komisiou10.

b) V priebehu roku 2014 ECB prevezme zodpovednosť za jednotný mechaniz-
mus dohľadu a bude mať právomoc dohliadať a zasahovať v ktorejkoľvek úve-
rovej inštitúcii v zúčastnených členských štátoch (18 krajín eurozóny a členské 
štáty, ktoré nepatria do eurozóny, s právom zúčastniť sa). V praxi bude ECB 
vykonávať priamy dohľad nad približne130 najväčšími bankami v eurozóne, 
zatiaľ čo ďalšie zostanú v pôsobnosti vnútroštátnych orgánov.

Zložitý rozpočtový systém EÚ

12 
Rozpočet EÚ sa čerpá v zložitom prostredí (pozri graf 4):

a) Je viac než 30 oblastí politiky, široký rad cieľov a mnoho činností. Tisícky pro-
jektov sa financujú prostredníctvom celého radu nástrojov (granty, dotácie, 
úvery, záruky, priama rozpočtová podpora krajinám mimo EÚ a inovatívne 
finančné nástroje a ostatné mechanizmy na dosiahnutie finančnej páky s pro-
striedkami EÚ). Medzi konečných príjemcov patria jednotlivci, spoločnosti, 
univerzity, verejno-súkromné partnerstvá a štátne organizácie.

b) Medzi aktérov patria členské štáty (na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni), 
krajiny mimo EÚ a medzinárodné organizácie, ako aj rôzne útvary Komisie 
(známe ako „generálne riaditeľstvá“), agentúry a iné orgány EÚ (iné inštitúcie 
EÚ, Európska investičná banka (EIB), Európsky investičný fond (EIF)) a organi-
zácie, v ktorých sa EÚ zúčastňuje (napr. Európska banka pre obnovu a rozvoj 
(EBOR)11 a spoločné podniky).

c) Členské štáty zodpovedajú za vynakladanie približne 80 % rozpočtu EÚ 
v rámci zdieľaného hospodárenia. Väčšina z týchto 80 % je vyhradená 
pre každú krajinu vo forme predbežne pridelených rozpočtových prostried-
kov (pozri bod 6 písm. b) a tabuľku 1). Okrem výdavkov na poľnohospodár-
stvo musia členské štáty financovať časť nákladov na činnosti v rámci zdieľa-
ného hospodárenia sami (spolufinancovanie).

d) Spôsob rozpočtového hospodárenia12 a to, či je Komisia jediným poskytova-
teľom finančných prostriedkov na vykonávané činnosti ovplyvňuje, do akej 
miery Komisia môže ovplyvňovať vykonávané činnosti, ale určuje aj zavedené 
opatrenia na kontrolu, audit a povinnosť zodpovedať sa, ako aj informácie, ku 
ktorým má prístup.
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e) Je mnoho samostatných programov, projektov a činností, ktoré slúžia podob-
ným či vzájomne sa dopĺňajúcim cieľom, na ktoré sa vzťahujú rôzne pravidlá 
riadenia a kontroly. Financovanie z viacerých zdrojov sa vyskytuje v rôznych 
oblastiach politiky (napr. výskum a inovatívne projekty môžu byť financované 
z troch rôznych zdrojov financovania EÚ, pričom každý má iné pravidlá riade-
nia a oprávnenosti; pri vonkajších akciách môžu byť niektoré akcie financova-
né z rozpočtu EÚ aj z rozpočtu Európskeho rozvojového fondu (ERF)). Takéto 
financovanie z viacerých zdrojov existuje aj v rámci jednotlivých oblastí poli-
tiky13. Keď sú programy, projekty a činnosti financované z celého radu zdrojov 
(rozpočet EÚ a štátny rozpočet, EIB a iné), celkové náklady nemusia byť 
zjavné. Okrem toho každý zdroj financovania má svoje vlastné postupy pre 
riadenie a výkazníctvo14. To má implikácie pre riadne finančné hospodárenie 
členských štátov, ktoré poskytujú peniaze prostredníctvom rôznych kanálov.

f) Rozpočet EÚ sa stanovuje ročne, ale mnoho činností sa financuje a vykonáva 
v priebehu niekoľkých rokov. V dôsledku toho:

i) zálohové platby („predbežné financovanie“) sa vyplácajú členským štá-
tom, iným sprostredkovateľom a príjemcom, keď začnú realizovať progra-
my financované EÚ. Na konci roka 2013 suma vyplateného predbežného 
financovania dosiahla výšku 79,4 mld. EUR, väčšina z toho na činnosti 
zdieľaného hospodárenia členských štátov (pozri bod 40);

ii) je značný rozdiel medzi rozpočtom na záväzky a rozpočtom na platby, 
ktorý sa nakumuloval v priebehu dlhého obdobia, čo ovplyvňuje schop-
nosť Komisie vyhovieť všetkým požiadavkám na platby v roku podania 
žiadostí15. Právne záväzky na financovanie, ktoré sa vyplatia až neskôr 
(známe ako „reste à liquider“ RAL) dosiahli výšku 222,4 mld. EUR na konci 
roka 2013, väčšina záväzkov bola na politiku súdržnosti v období rokov 
2010 – 2014 (pozri graf 3). Spolu s ďalšími záväzkami (zväčša na nákupy 
a dôchodky zamestnancov) vo výške 103,4 mld. EUR vynímajúc pôžičky, 
si to bude v budúcnosti vyžadovať vyplatiť z rozpočtu EÚ 326 mld. EUR 
navyše k sumám dohodnutým vo VFR na roky 2014 – 2020 (ku konci roku 
2013) (pozri graf 2).

g) Pri vynakladaní prostriedkov z rozpočtu EÚ musia členské štáty dodržiavať 
pravidlá a nariadenia dohodnuté na jeho využívanie na úrovni EÚ – čo zna-
mená, že musí existovať účinný mechanizmus, aby boli tieto pravidlá známe 
a integrované na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

h) Pri nepriamych výdavkoch prostredníctvom krajín mimo EÚ, medzinárodných 
organizácií alebo EIB sa v dohodách stanovuje spôsob vynakladania rozpočtu 
EÚ, ako aj výkazníctvo a právo na overovanie.

13 Pracovný dokument útvarov 
Komisie „Rozpočet pre 
stratégiu Európa 2020: 
súčasný systém financovania, 
výzvy, ktoré pred nami stoja, 
výsledky konzultácií so 
zainteresovanými stranami 
a rôzne možnosti týkajúce 
sa hlavných horizontálnych 
a odvetvových otázok“, s. 9 
a 17, s názvom „Jednoduchší 
a transparentnejší rozpočet“ 
(SEK(2011) 868 v konečnom 
znení, 29.6.11).

14 Dôsledky spolufinancovania 
EIB a EBOR z rozpočtu EÚ sú 
predmetom záverov 3.3, 3.4 
a 5 štúdie z roku 2013 (správa 
generálneho riaditeľstva pre 
vnútorné politiky Európskeho 
parlamentu, odbor politiky, 
rozpočtové záležitosti D).

15 Pozri výročnú správu za 
rozpočtový rok 2012, body 
1.51 – 1.53, 1.58-1.59 (Ú. v. EÚ 
C 331, 14.11.2013).
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13 
Komisia nesie konečnú zodpovednosť za dohľad nad rozpočtom EÚ a jeho čerpa-
nie. Môže spätne získať peniaze od členských štátov a ostatných, ak sa nevynakla-
dajú na dohodnuté účely a náležite.

14 
Všetky tieto prvky spolu si vyžadujú, aby boli úlohy a zodpovednosti jasné, aby 
bola dobrá koordinácia a komunikácia medzi rôznymi aktérmi a aby boli zavede-
né silné mechanizmy povinnosti zodpovedať sa a kontroly, aby sa zabezpečilo 
náležité a účinné čerpanie rozpočtu.

Záväzky na vyplatenie („RAL“) podľa okruhov VFR a podľa rokov

Zdroj: Údaje EDA na základe informácií Komisie.
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Vynakladanie prostriedkov z rozpočtu EÚ

G
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15 
V grafe 5 je uvedený model zodpovednosti za vynakladanie prostriedkov z roz-
počtu EÚ.

a) Rada a Európsky parlament ustanovili viacročný rozpočet Únie v súlade 
s ustanoveniami uvedenými Zmluve16.

b) Zmluva o EÚ zveruje Komisii zodpovednosť za plnenie rozpočtu17. Hoci 
väčšinu rozpočtu plnia členské štáty, Komisia nesie konečnú zodpovednosť 
za plnenie rozpočtu a zodpovedá sa Európskemu parlamentu a Rade za jeho 
plnenie.

c) Dvor audítorov predkladá vyhlásenie o vierohodnosti („DAS“) a výsledky 
auditov výkonnosti Európskemu parlamentu a Rade18, ktorí ho používajú ako 
základ pre udelenie absolutória Komisii za vybranie a plnenie rozpočtu19.

d) Podobný postup sa používa na udelenie absolutória ostatným inštitúciám 
a agentúram EÚ za plnenie rozpočtu.

16 ZFEÚ, článok 314 „Európsky 
parlament a Rada v súlade 
s mimoriadnym legislatívnym 
postupom ustanovia ročný 
rozpočet Únie v súlade 
s týmito ustanoveniami.“ 
Článok 314.2 „Komisia predloží 
návrh....“ a v článkoch 314.3 – 
314.10 sa stanovuje postup 
prijatia rozpočtu.

17 Článok 17 Zmluvy o Európskej 
únii; článok 317 ZFEÚ „Komisia 
v spolupráci s členskými 
štátmi plní rozpočet… “.

18 Články 285 a 287 ZFEÚ.

19 Článok 319 ZFEÚ „Európsky 
parlament na odporúčanie 
Rady prijaté udeľuje Komisii 
absolutórium na plnenie 
rozpočtu...“

Model zodpovednosti za čerpanie rozpočtu EÚ
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riadneho finančného 
hospodárenia?
16 
Finančné prostriedky EÚ sú hodnotným a zásadným príspevkom k dosahovaniu 
cieľov Zmluvy. Podporujú legislatívu presadzovaním slobôd zo Zmluvy, vnútor-
ný trh, zdravie a ochranu spotrebiteľov a zviditeľňujú EÚ vo svete. Občania EÚ, 
daňoví poplatníci, vlády členských štátov a rozpočtový orgán chcú oprávnene 
vidieť, že sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú náležite, rozumne a že prináša-
jú pridanú hodnotu EÚ. Cieľom EÚ je však viac než len financovať. V posledných 
dvoch desaťročiach EÚ čelila výzve integrovať 16 nových krajín, zaviesť euro 
a jednotne reagovať na globálnu finančnú krízu a krízu štátneho dlhu v Európe. 
Hoci je ešte potrebné vykonať istú prácu na prehĺbenie vnútorného trhu, bol 
zavedený s malými rozpočtovými výdavkami. Finančné prostriedky EÚ prispeli aj 
k vytvoreniu a konsolidácii štruktúr a sietí, ktoré približujú občanov a organizácie 
EÚ, a to fyzicky ako aj kultúrne, čím sa podporuje európska integrácia.

17 
Riziká z hľadiska riadneho finančného hospodárenia sú, že rozpočet EÚ:

a) nie je vynakladaný podľa plánu, na dané účely a podľa pravidiel, ktoré stano-
vil rozpočtový orgán (zákonnosť a riadnosť);

b) nebude náležite zaznamenaný v ročnej účtovnej závierke (spoľahlivosť účtov-
nej závierky)20;

c) nie je vynakladaný rozumne, podľa zásady riadneho finančného hospodáre-
nia (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť);

d) výdavky EÚ nemusia pridať hodnotu a očakávané prínosy sa nemusia naplniť 
(pridaná hodnota EÚ).

20 Keďže Dvor audítorov 
vyjadruje kladné stanovisko 
k spoľahlivosti účtovnej 
závierky od roku 2007, 
situačná správa o rizikách 
finančného hospodárenia 
nebude zahŕňať túto tému.
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18 
Dobré riadenie týchto rizík by malo viesť k dobrej kvalite výdavkov, t. j. účinné 
a hospodárne výdavky vynaložené efektívne a v súlade s pravidlami. V prílohe I sa 
nachádza podrobný zoznam typov externých, finančných rizík a rizík pre činnosti, 
ktoré sa môžu vyskytnúť pri vynakladaní prostriedkov z rozpočtu EÚ. Ak sa napl-
nia, môžu viesť k:

a) nedosiahnutiu cieľov politiky alebo očakávaných účinkov, pretože zlé ale-
bo neprimerané procesy sa používajú na dosiahnutie želaných výsledkov 
a dosahu;

b) nepridaniu hodnoty, najmä na európskej úrovni. Finančné prostriedky EÚ 
môžu byť istým prínosom pre občanov EÚ alebo iných príjemcov, ale tieto vý-
davky nemajú jasný európsky rozmer. Prípadne by sa výsledky mohli dosiah-
nuť využitím iných zdrojov alebo s nižšími finančnými prostriedkami EÚ;

c) činnosti alebo nečinnosti poškodzujúcej dobré meno EÚ alebo Komisie;

d) nevyužitiu primeraných spôsobov hospodárenia a prevádzky na dosiahnutie 
cieľov politiky, t. j. výsledky bolo možné dosiahnuť lepšie alebo výsledky bolo 
možné dosiahnuť využitím iných spôsobov;

e) nezavedeniu primeraných systémov vnútornej kontroly na dosiahnutie 
cieľov (zohľadniac riziká týkajúce sa riadenia, operácií, zákonnosti a riadnosti 
výdavkov, financií, verejného obstarávania, podvodov alebo iných nezrovna-
lostí, využívania IT, ľudských zdrojov, aktív, zdravia a bezpečnosti atď.) alebo 
nezriadeniu systémov riadenia na monitorovanie pokroku.

19 
Táto situačná správa sa netýka nasledujúcich aspektov z dôvodu ich výnimočné-
ho charakteru:

a) podvody a korupcia, ktoré často zahŕňajú sofistikované aktivity a tajné doho-
dy medzi podvodníkmi, ktorých láka vysoký objem finančných tokov. Dvor 
audítorov zvažuje riziko podvodu pri plánovaní a vykonávaní svojich auditov, 
ale systematicky a aktívne podvody nehľadá. To spadá do pôsobnosti Európ-
skeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)21;

b) činnosti alebo nečinnosti, ktoré môžu poškodiť dobré meno EÚ alebo 
Komisie;

c) konkrétne činnosti v reakcii na finančnú krízu a krízu štátneho dlhu, ako zá-
sadné medzivládne iniciatívy členských štátov (pozri body 9 až 11) nastoľujú 
otázky o povinnosti zodpovedať sa a opatreniach upravujúcich audit verejnej 
správy, ktoré sú predmetom inej situačnej správy Dvora audítorov22.

21 List predsedu predsedovi 
Európskeho parlamentu 
„Názor Európskeho dvora 
audítorov na správu 
Komisie o protikorupčných 
opatreniach“ (http://eca.
europa.eu).

22 Pozri správu EDA „Medzery, 
prekrývanie a výzvy: situačná 
správa o opatreniach EÚ 
týkajúcich sa povinnosti 
zodpovedať sa a verejného 
auditu“,  
 (http://eca.europa.eu).
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Zákonnosť a riadnosť výdavkov EÚ: vynakladanie 
peňazí podľa pravidiel

20 
Táto časť sa týka najmä rozpočtových výdavkov. Podrobnosti o príjmoch, ktoré 
by sa mali riadiť všeobecnými cieľmi jednoduchosti, transparentnosti a spravodli-
vosti podľa dohody na zasadnutí Európskej rady z februára 2013, možno nájsť vo 
faktickom hárku o príjmoch. Hlavné záležitosti týkajúce sa príjmov sú, ako by sa 
mal rozpočet financovať (zdroje) a suma, ktorú má každý členský štát prispieť do 
rozpočtu EÚ.

21 
Dvor audítorov vyjadruje záporný výrok k riadnosti rozpočtových výdavkov (tran-
sakcie), pretože chyby, ktoré zisťuje vo všetkých oblastiach s výnimkou príjmov 
a administratívnych výdavkov, sú významné, t. j. chybovosť je nad prijateľnou 
úrovňou23.

22 
Chyby vznikajú, keď platby nie sú zákonné a riadne, napr. keď ich žiadajú neo-
právnení príjemcovia, výdavky, ktoré by nemali byť financované EÚ, alebo keď 
sa nedodržiavajú podmienky na prijatie pomoci. Tieto problémy (vykázané ako 
chyby) sa vyskytujú, pretože:

a) príjemcovia predložia nesprávne výkazy;

b) príjemcovia nespĺňajú podmienky na prijatie a využitie podpory EÚ. Zložité 
a širokosiahle podmienky môžu sťažovať príjemcom dodržiavať ich a mana-
žérom určovať súlad s nimi. Nejasné podmienky môžu mať otvorený výklad 
a viesť k schváleniu výdavkov vo výdavkovej kultúre (t. j. keď je tlak na čerpa-
nie dostupného rozpočtu bez ohľadu na to, či sa používa na splnenie skutoč-
ných potrieb);

c) kontroly a inšpekcie Komisie, riadiacich orgánov členských štátov a iných au-
dítorov osvedčujúcich výdavky, nedokázali predísť, odhaliť a napraviť chybné 
výkazy výdavkov;

d) členské štáty a ostatní, ktorí sú poverení čerpaním rozpočtu, sa zameriavajú 
na jeho použitie (vyčerpanie výdavkov) v stanovenom časovom období na 
úkor jeho náležitého a účinného využitia, len aby ho nestratili. Ročné finanč-
né rámce členských štátov (pozri bod 6 písm. b)) podporujú kultúru, ktorá sa 
sústreďuje na čisté zostatky a prerozdelenie rozpočtu EÚ namiesto toho, aby 
sa uvažovalo, ako čo najlepšie investovať spoločné zdroje EÚ a využiť ich na 
spoločné dobro.

23 Významnosť sa určuje 
na základe odborného 
úsudku. Chyby nad 2 % 
kategórie výdavkov sa 
považujú za významné, 
pretože ide o skutočnosti 
a udalosti, ktoré môžu 
zmeniť vnímanie užívateľa 
účtovnej závierky, ak budú 
zverejnené. V období rokov 
2009 – 2012 bola odhadovaná 
najpravdepodobnejšia 
chybovosť v rozpočte EÚ 3,3 – 
4,8 % celkových výdavkov.
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Riadne finančné hospodárenie: rozpočet EÚ a výsledky

23 
Za dobrú výkonnosť možno považovať „vykonávanie správnych vecí (účinnosť) 
správnym spôsobom (efektívnosť)“. Účinná a efektívna správa si vyžaduje, aby 
boli činnosti financované EÚ primerane navrhnuté na riešenie skutočných potrieb 
a realizované prostredníctvom primeraných metód. Tieto činnosti by mali riešiť 
dobre definované ciele a ich výkonnosť by mala byť náležite monitorovaná, aby 
Komisia a ostatné riadiace orgány mohli merať dosahovanie týchto cieľov.

24 
V správach z auditov výkonnosti vykonávaných Dvorom audítorov24 sa uvádza, 
ako sa vynaložili finančné prostriedky EÚ a či boli účinné.

25 
Tlak na čerpanie bez dostatočného zohľadnenia dosahovania očakávaných 
výsledkov môže viesť k nízkej hodnote dosiahnutej z peňazí EÚ. V grafe 6 sú 
najbežnejšie problémy uvádzané v našich osobitných správach. Nízka hodnota 
za peniaze môže byť výsledkom nedostatkov v príprave, výkone a monitorovaní 
financovaných činností, ak

a) účel financovania nie je jasný alebo ak sa nevykoná predbežné (ex-ante) hod-
notenie alebo posúdenie skutočných potrieb financovania;

b) je príliš veľa cieľov alebo nejasné ciele, ktoré možno vykladať rôznymi spô-
sobmi, čo sťažuje stanoviť priority;

c) potreby potenciálnych príjemcov nie sú primerane posúdené alebo možný 
dosah financovania EÚ nie je náležite zvážený;

d) pomoc nie je zameraná na príjemcov, oblasti a projekty, ktoré to najviac po-
trebujú, alebo výberové kritériá pre jednotlivé projekty nie sú dostatočné;

e) kritériá oprávnenosti sú nejasné alebo nejednotne uplatňované orgánmi 
schvaľujúcimi podporu EÚ (granty, pôžičky atď.);

f) finančné prostriedky EÚ sú istým prínosom pre príjemcov, ale činnosti ne-
majú jasný európsky rozmer okrem toho, čo sa už financuje na vnútroštátnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni. Pridaná hodnota EÚ môže byť teda sporná;

g) primeranosť nákladov účtovaných do nákladov na činnosti EÚ nie je 
posúdená;

24 V kapitole 7, článku 30 
nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa požaduje, 
aby sa rozpočet EÚ využíval 
v súlade so zásadami riadneho 
finančného hospodárenia 
(hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť). Výsledky auditov 
výkonnosti Dvora audítorov 
sa uverejňujú v osobitných 
správach a sú zhrnuté 
v kapitole 10 výročnej správy 
„Rozpočet EÚ a výsledky“.
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h) finančné prostriedky EÚ sa používajú na kúpu tovarov a služieb, ktorých kva-
lita je nepotrebne vysoká;

i) pravidlá nákupu sa nedodržiavajú pri obstarávaní tovarov a služieb;

j) zrealizovanie činností trvá príliš dlho;

k) rozpočet EÚ sa môže použiť na financovanie činností a projektov, ktoré nie 
sú samostatne udržateľné, ak prostriedky EÚ už nie sú k dispozícii. Pôvodne 
vynaložené finančné prostriedky môžu teda priniesť nízku hodnotu;

l) chýbajú informácie o skutočných výsledkoch a prínosoch. Niekedy sú 
k dispozícii čiastočné informácie, napríklad keď jednotlivé krajiny zavedú 
predkladanie správ o činnostiach vykonávaných na ich území (výkonnostné 
ciele, hodnotenia atď.). To však nedáva celkový obraz o výkonnosti v EÚ, ani 
neumožňuje porovnanie medzi jednotlivými krajinami EÚ. V dôsledku toho sú 
jedinými konzistentnými a porovnateľnými údajmi pre celý rozpočet EÚ miery 
financovania, čo môže posilniť kultúru výdavkov.

Najčastejšie problémy uvádzané v osobitných správach Dvora audítorov

G
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Zdroj: EDA.
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Niektoré konkrétne rizikové faktory

26 
V bodoch 12 až 15 sú uvedené podrobnosti o zložitosti, ktorá je inherentná pre 
čerpanie rozpočtu EÚ. Zložitosť a rozmanitosť štruktúr programov (s rôznymi po-
stupmi) brzdí dosah výdavkov EÚ a vytvára administratívnu záťaž pre žiadateľov. 
Nadmerne komplikované pravidlá týkajúce sa výdavkov a požiadaviek na kontro-
lu môžu viesť k oneskoreniu realizácie a prispievajú k negatívnemu obrazu EÚ. 
Niekoľko kľúčových záležitostí, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť, je podrobne 
opísaných v tejto časti:

Pravidlá oprávnenosti a ostatné podmienky prijatia podpory EÚ

27 
Zložité pravidlá oprávnenosti a ďalšie podmienky týkajúce sa spôsobu používania 
finančných prostriedkov môžu viesť k zlému zacieleniu týchto finančných pros-
triedkov a neoptimálnemu využitiu rozpočtu EÚ.

28 
Komisia prijíma kroky na zníženie a zjednodušenie legislatívy. Avšak počet pravi-
diel a ich zložitosť stále spôsobujú ťažkosti riadiacim orgánom členských štátov, 
ostatným sprostredkovateľom a príjemcom.

a) v niektorých rozpočtových oblastiach je až sedem vrstiev pravidiel a pod-
mienky sú rozptýlené v mnohých právnych textoch. To môže viesť k rôznym 
výkladom a tak nejednotnému uplatňovaniu;

b) pravidlá a vnímaná zložitosť môžu odradiť účastníkov od podania žiadosti 
o podporu EÚ a taktiež im môžu sťažiť ich dodržiavanie;

c) pravidlá nemusia byť známe všetkým aktérom zapojeným do výberu príjmov 
alebo vynakladania finančných prostriedkov EÚ, najmä ak sú činnosti spolufi-
nancované zo štátnych rozpočtov členských štátov;

d) členské štáty nemusia byť schopné prijať včasné opatrenia s cieľom zabezpe-
čiť, aby boli zmeny v pravidlách EÚ známe a uplatňované na ich území;

e) členské štáty taktiež môžu zvýšiť zložitosť pridaním ďalších podmienok pro-
stredníctvom svojich vnútroštátnych pravidiel (napr. verejné obstarávanie) 
alebo ďalších usmernení či stanovením vlastných kritérií oprávnenosti (napr. 
výdavky na politiku súdržnosti). Tieto dodatočné požiadavky môžu byť nepo-
trebné a predstavujú zbytočnú administratívnu záťaž a zložitosť pri čerpaní 
rozpočtu EÚ;

f) systémy kontroly na ktorejkoľvek úrovni nemusia byť dostatočné na to, aby sa 
skontrolovalo dodržiavanie všetkých podmienok.
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Uplatňovanie pravidiel a postupov verejného obstarávania

29 
Nakupovanie s verejnými finančnými prostriedkami predstavuje osobitné ťažkosti 
pre manažérov zodpovedných za výdavky: tieto finančné prostriedky musia byť 
použité transparentne, nestranne a náležite a musia priniesť hodnotu za penia-
ze. Cieľom smerníc EÚ v oblasti verejného obstarávania je otvoriť vnútorný trh 
podporou cezhraničného obstarávania a nákupu a poskytnúť právny rámec pre 
otvorené a transparentné nákupy. Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť 
k vyšším nákladom pre verejný rozpočet (napr. nadhodnotené verejné práce), 
slabej konkurencii, zamietnutiu oprávnených uchádzačov, či k dodatočným nákla-
dom a oneskoreniam z dôvodu zrušenia zmlúv.

30 
Mnoho chýb týkajúcich sa zákonnosti a riadnosti, ktoré Dvor audítorov zisťuje, 
súvisí s uplatňovaním pravidiel a postupov verejného obstarávania (pozri faktický 
hárok o verejnom obstarávaní). Môže sa to stať zámerne, aby boli niektorí uchá-
dzači uprednostnení pred inými, alebo neúmyselne, pretože pravidlá sú zložité 
a neboli dobre pochopené.

Kapacita orgánov členských štátov riadiť a vynakladať peniaze EÚ

31 
Príslušné orgány členských štátov a ich audítori nesú primárnu zodpovednosť za 
to, aby zabezpečili vyplatenie dotácií a grantov oprávneným príjemcom, ktorí 
spĺňajú požadované podmienky, a za náležité spätné získanie neoprávnených 
platieb25. Náklady na zriadenie orgánov a systémov, ktoré spravujú peniaze EÚ, 
zdieľajú členské štáty s EÚ, pričom členské štáty majú isté rozhodovacie právo-
moci ohľadom organizácie ich systémov a kontrol na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni.

25 Nové nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie, 
a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ 
L 298, 26.10.2012, s. 1) zvyšuje 
angažovanosť členských 
štátov a ich povinnosť 
zodpovedať sa za rozpočet EÚ, 
ktorý čerpajú.
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32 
Skutočnosť, že sa finančné prostriedky EÚ vynakladajú prostredníctvom 28 vnút-
roštátnych správnych orgánov a mnohých regionálnych a miestnych orgánov 
s nerovnakými administratívnymi kapacitami inherentne zvyšuje riziko výskytu 
chýb zákonnosti a riadnosti, ako aj riziká nízkej kvality výdavkov. Nejednotnosť 
v systémoch a kontrolách uplatňovania kritérií oprávnenosti, hodnotenie prime-
ranosti nákladov, dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, uplatňovanie 
pokút a spätné získanie finančných prostriedkov od tých, ktorí ich prijali neo-
právnene, kontroly na mieste grantov a dotácií, kontroly vykonávania právnych 
predpisov týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín, 
uplatňovania pravidiel štátnej pomoci a vydávanie povolení na dovoz alebo kon-
troly dovozu môžu byť ovplyvnené nedostatočnou administratívnou kapacitou 
správnych orgánov členských štátov.

33 
Nerovnaké čerpanie a administratívne kapacity môžu taktiež spomaliť vykonáva-
nie činností, regulačné činnosti a výmenu informácií medzi Komisiou a členskými 
štátmi.

34 
Členské štáty môžu taktiež čeliť ťažkostiam účinne a včasne riešiť nedostatky 
zistené Dvorom audítorov a Komisiou.

Koordinácia národných rozpočtov a rozpočtu EÚ s tlakom na vynakladanie 
finančných prostriedkov EÚ

35 
Ročný charakter rozpočtu EÚ môže spôsobiť problémy s financovaním činností, 
ktoré sú vykonávané v priebehu niekoľkých rokov. Trvá istý čas, kým sa rozhod-
nutia o financovaní pretransformujú do konkrétnych priorít a činností na vnútro-
štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Medzi politickým záväzkom a vyčlenenými 
finančnými prostriedkami, plánovanými a zrealizovanými opatreniami môže byť 
značný rozdiel. Okrem toho sú rozpočtové procesy EÚ a členských štátov oddele-
né: vykonávajú ich odlišní aktéri s rozličnými prioritami a dodržiavajú iné cykly.

36 
To môže viesť k duplicite, medzerám či protirečeniam medzi rozpočtom EÚ 
a vnútroštátnymi výdavkami, a vyústiť do neefektívnosti a plytvania zdrojov. 
Lepšia koordinácia hospodárskych politík v rámci európskeho semestra (pozri 
rámček 3) môže pozitívne prispieť v boji proti týmto problémom.
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37 
Je to dôležité najmä teraz z dôvodu stavu verejných financií v členských štátoch 
a najmä v tých členských štátoch, v ktorých peniaze z rozpočtu EÚ predstavujú 
pre štátne financie veľký rozdiel. Pri spolufinancovaných opatreniach úsporné 
opatrenia v členských štátoch môžu viesť k výraznému zníženiu vnútroštátnych 
finančných prostriedkov alebo ich úplnej nedostupnosti pre vykonávanie čin-
ností. Škrty v administratívnych výdavkoch a znižovanie zamestnancov taktiež 
ovplyvňujú ich schopnosť čerpať rozpočet EÚ primerane. Udržateľnosť činností 
financovaných EÚ môže taktiež byť problematická, keď už finančné prostriedky 
EÚ nie sú viac k dispozícii.

38 
Avšak prístup k čerpaniu rozpočtu EÚ, ktorý je zameraný na vstupy, znamená, že 
sa riadiace a kontrolné orgány zameriavajú na súlad bez ohľadu na dosiahnuté 
výsledky. Finančné hospodárenie sa môže zväčša zamerať na čerpanie dostupné-
ho rozpočtu. Napríklad mnoho opatrení na zjednodušenie realizácie programov 
a urýchlenie platieb bolo zacielených na výdavkové programy v období rokov 
2007 – 2013 (zmena programu, zálohové platby (presunutie ťažiska financovania 
na začiatočnú fázu), predĺženie dostupnosti rozpočtu (termínov ukončenia), rozší-
renie rozsahu oprávnených výdavkov, zjednodušené preplácanie väčším využitím 
paušálnych sadzieb a jednorazových platieb namiesto skutočných nákladov).

39 
Členské štáty môžu taktiež cítiť tlak využiť rozpočet EÚ bez uplatňovania prísnych 
kontrol. Nemusí sa vynaložiť dostatočné úsilie, aby sa zabezpečilo vynaloženie 
peňazí na správne programy a projekty od začiatku. Disponibilita vyčlenených 
vnútroštátnych finančných rámcov môže viesť k tomu, že Komisia nechce zastaviť 
návrhy predložené členskými štátmi. Napríklad na začiatku nového programové-
ho obdobia môže Komisia využiť všetky svoje prednostné práva, aby zabezpečila, 
že sú návrhy členských štátov jednotné s cieľmi EÚ a že sa navrhovanými činnos-
ťami dostatočne riešia konkrétne potreby určené členskými štátmi.
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Dosah ročných rozpočtov EÚ na činnosti a riadenie tokov hotovosti

40 
Keďže sa mnoho činností financovaných z ročného rozpočtu EÚ vykonáva 
v priebehu niekoľkých rokov, členské štáty, iní sprostredkovatelia a príjemcovia 
dostávajú zálohy hotovosti (predbežné financovanie) na začatie svojich činností26. 
Využitie týchto zálohových platieb je známe až omnoho neskôr, keď sa pred-
kladajú a overujú výdavky („žiadosti o preplatenie nákladov“). Rozpočtové účty 
zaznamenajú lepšiu mieru čerpania v počiatočných rokoch, pretože sumy pred-
bežného financovania sú zachytené ako výdavky. Avšak zbytočne dlhé obdobia 
predbežného financovania môžu zvýšiť možnosť chyby a straty a obzvlášť sťažiť 
preorientovanie činností na dosiahnutie cieľov. Vzhľadom na to, že sú dlhé časové 
lehoty na predloženie žiadostí o preplatenie nákladov, problémy sú zjavné až 
o niekoľko rokov neskôr, keď už môže byť príliš neskoro na ich nápravu, a vysto-
povanie príslušnej dokumentácie a informácií môže byť problematické. Chybo-
vosť je teda vyššia v neskorších rokoch, keď sa odsúhlasujú výkazy nákladov27.

41 
Záväzky, ktoré sa vyplatia až neskôr (RAL, „reste à liquider“) môžu maskovať roz-
počtové prostriedky, ktoré nemožno vynaložiť (pozri graf 3).

42 
Ako je uvedené v bode 12 písm. f ii) a grafe 2 v budúcnosti členské štáty budú 
musieť prispieť 1 234 mld. EUR na krytie vyplatenia záväzkov.

Prínosy z vynakladania prostriedkov z rozpočtu EÚ – „pridaná hodnota EÚ“

43 
Pridaná hodnota EÚ je pojem znamenajúci, že výdavky na úrovni EÚ prinášajú 
výhody navyše v porovnaní s tým, čo možno dosiahnuť prostredníctvom vnútro-
štátnych programov. Tento koncept nadobúda na dôležitosti, odkedy sa v rámci 
rokovaní o VFR nastolili otázky o nákladoch a prínosoch členstva v EÚ, a politic-
kých a hospodárskych dosahoch európskej integrácie. Tento koncept je užitoč-
ným referenčným bodom s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby EÚ konala vtedy, keď 
členské štáty nemôžu alebo keď môže zabezpečiť lepšie výsledky. Môže pomôcť 
presunúť zameranie rozhovorov od toho, ako sa rozpočet rozdelí medzi členské 
štáty, na to, ako najlepšie investovať spoločné zdroje na zdieľané účely.

26 Zálohy zvyčajne predstavujú 
4 – 12 % očakávaných 
nákladov na činnosť. Na konci 
roka 2013 suma vyplateného 
predbežného financovania 
dosiahla výšku 79,4 mld. EUR, 
väčšina z toho na činnosti 
zdieľaného hospodárenia 
členských štátov.

27 Z tohto dôvodu Dvor 
audítorov vyraďuje predbežné 
financovanie z výdavkov, 
ktoré kontroluje z hľadiska 
zákonnosti a riadnosti.
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44 
Rozpočet prináša pridanú hodnotu EÚ, keď sú výdavky odôvodnené a predsta-
vujú účinný príspevok k dosiahnutiu cieľov politík EÚ efektívne, a prispievajú 
k budovaniu kapacít a prosperity v členských štátoch. Okrem poskytovania 
financovania v oblastiach, v ktorých má EÚ výlučnú pôsobnosť, môže rozpočet 
EÚ prinášať pridanú hodnotu aj vytváraním sietí (fyzických a odborných), ktoré 
približujú občanov EÚ a členské štáty bližšie k sebe. Financujú sa z neho inovačné 
činnosti a dostupnosť finančných prostriedkov EÚ môže podnietiť vlády vykoná-
vať činnosti, ktoré by inak nezvažovali.

45 
Existuje však neistota, že: EÚ nemusí urobiť nič viac, ako len jednoducho navý-
šiť celkové dostupné finančné prostriedky bez pridania konkrétneho rozmeru 
EÚ; finančné prostriedky EÚ sa môžu použiť na činnosti, ktoré by členské štáty 
a ostatní príjemcovia aj tak zrealizovali („mŕtva váha“); alebo finančné prostriedky 
nemusia stačiť a nemať dostatočné kritické množstvo na dosiahnutie plánova-
ných výsledkov. Okrem toho roztrieštenie a rozmanitosť výdavkových programov 
(s rôznymi postupmi) odvádzajú od pridanej hodnoty EÚ a môžu prispieť k vní-
maniu štedrej, plytvajúcej a byrokratickej EÚ.

46 
Stupeň zapojenia Komisie do čerpania rozpočtu EÚ záleží od daných troch spôso-
bov hospodárenia (priame, zdieľané a nepriame (pozri poznámku pod čiarou 12). 
To zas ovplyvňuje jej schopnosť určovať a mať prístup k manažérskym informá-
ciám a informáciám o výkonnosti včas, priamo monitorovať zavedené systémy 
a kontroly na dosahovanie cieľov, riešiť nedostatky rýchlo a štandardizovať kon-
trolné a audítorské postupy.

Kvalita údajov a informácií

47 
Komisia koordinuje mnohých aktérov zapojených do čerpania rozpočtu a nemôže 
stanoviť štandardné procesy a systémy riadenia. Výzvou je zabezpečiť zhromaž-
denie správnych údajov od sprostredkovateľov včas a ich účinnú kontrolu.
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48 
Okrem toho monitorovanie, finančné riadenie a riadenie výkonnosti Komisie je 
často založené na obmedzených, neúplných alebo nespoľahlivých informáciách. 
Napríklad:

a) príslušné informácie a podporné dokumenty sú často rozptýlené, geograficky 
a v rôznych systémoch;

b) informačné systémy riadenia neposkytujú dostatočné informácie o tom, ako 
boli finančné prostriedky využité, ich dosahu a pridanej hodnote;

c) systémy výkazníctva a povinnosti zodpovedať sa nie sú navrhnuté tak, aby 
merali účinok alebo monitorovali výkonnosť oproti plánu;

d) viacročným programom chýbajú medzníky, ktoré by Komisii umožnili sledo-
vať pokrok a smerovanie činností s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov;

e) môžu chýbať ukazovatele na meranie výsledkov riadneho finančného hospo-
dárenia (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť), alebo sú ukazovatele ne-
vhodné a podporujú zlé správanie;

f) môžu byť zlé alebo žiadne hodnotenia.

Výdavky, ktoré nemožno účtovať na ťarchu rozpočtu EÚ, a audity

49 
Pri zdieľanom hospodárení sa „postupy zúčtovania“28 používajú na rozhodnutie 
o sume, ktorá sa bude účtovať na ťarchu rozpočtu EÚ. Zatiaľ čo náklady na fi-
nančné korekcie vo výdavkoch na poľnohospodárstvo nesie rozpočet príslušného 
členského štátu, pri štrukturálnych fondoch, ak členský štát súhlasí s korekciou, 
upraví svoj výkaz výdavkov a sumy sú k dispozícii na opätovné pridelenie v rámci 
tej istej krajiny. Ak členský štát nesúhlasí s korekciou, Komisia môže prijať ofici-
álne rozhodnutie o jej presadení, čo povedie k zníženiu financovania EÚ dostup-
ného pre danú krajinu. V dôsledku toho príslušný členský štát nemá stimul riešiť 
nedostatky vo svojich systémoch.

28 Zúčtovanie znamená, že 
výdavkové účty predložené 
Komisii na financovanie 
sú správne a výdavky 
zaznamenané v nich sú 
využité v súlade s pravidlami.
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50 
Komisia nemôže priamo a systematicky kontrolovať tie časti rozpočtu EÚ, ktoré 
vynakladajú sprostredkovatelia (členské štáty, iné krajiny, medzinárodné organi-
zácie...), ani výdavky predkladané (deklarované) príjemcami na preplatenie. Spo-
lieha sa na nezávislých audítorov, aby osvedčili príslušné výdavky, a na obmedze-
né kontroly a inšpekcie vykonávané jej vlastnými prevádzkovými zamestnancami 
a audítormi. Táto situácia predstavuje isté ťažkosti:

a) osvedčenie výdavkov nezávislými audítormi môže byť problematické z hľa-
diska kvality a včasnosti ich práce29 alebo ich nezávislosti;

b) vlastné kontroly Komisie môžu byť ovplyvnené nedostatkami v jej stratégii 
kontroly;

c) skutočnosť, že Komisia nemá zdroje, aby vykonávala rozsiahle, veľké audity, 
môže viesť k oneskoreniam v procese ukončovania, a k schváleniu súladu 
výdavkov len prostredníctvom rozsiahlych, časovo náročných finančných 
korekcií.

29 Dvor audítorov zistil, že kvalita 
práce týchto audítorov nie je 
vždy dostatočne spoľahlivá.
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51 
Komisia aj členské štáty zodpovedajú za to, že sa finančné prostriedky EÚ vyna-
kladajú dobre a rozumne a v posledných rokoch už úspešne prijali mnoho opat-
rení, aby to zabezpečili. Napriek tomu začiatok nového finančného rámca v roku 
2014, zavedenie súvisiacich vykonávacích právnych predpisov a nové finančné 
nariadenie spolu so záväzkom Komisie zabezpečiť, aby bol rozpočet zameraný 
viac na výkonnosť, to všetko poskytuje príležitosť na zjednodušenie a zlepšenie 
finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ.

Zameranie na výsledky a pridanú hodnotu EÚ

52 
Zmeny navrhované pre zdieľané hospodárenie vo VFR na roky 2014 – 2020 zostá-
vajú v zásade zamerané skôr na výdavky než na dosiahnuté výsledky. Okrem toho 
ich úspech bude závisieť od toho, ako ich zavedie Komisia aj členské štáty.

53 
Komisia s podporou Európskeho parlamentu a Rady by mala priorizovať výdavky 
na činnosti s európskou pridanou hodnotou, napríklad v oblastiach, v ktorých má 
Komisia výhradnú zodpovednosť, cezhraničné činnosti, projekty podporujúce 
spoločný záujem a európske siete. Rozpočtové oblasti, pre ktoré je typická rôzno-
rodosť a fragmentácia výdavkov, alebo kde sa záväzky a vnútroštátne prídely po-
maly využívajú, alebo nevyužívajú dostatočne, si všetky zaslúžia kontrolu navyše 
s možnosťou zrušenia financovania.

Zameranie na riadenie výkonnosti

54 
S cieľom podporiť riadenie výkonnosti by ciele rozpočtu EÚ mali byť formulova-
né jasne, s dobrými ukazovateľmi a míľnikmi, a systematickými opatreniami na 
monitorovanie a hodnotenie, aby bolo možné merať pokrok v dosahovaní týchto 
cieľov. To si vyžaduje:

a) jasné odôvodnenie, prečo je činnosť želateľná a potrebná na úrovni EÚ (hod-
notenie dosahu);

b) jasnú predstavu, čo politika EÚ, regulačné opatrenia a rozpočet majú dosiah-
nuť, jasný opis logiky programu (dôvody), a postup na posúdenie výsledkov 
a dosahu. Taktiež si to vyžaduje explicitné objasnenie úloh a zodpovedností 
všetkých, ktorí sú zapojení do čerpania rozpočtu;



34Aké sú príležitosti a čo je potrebné urobiť?

c) stanovenie dobrých systémov riadenia a výkazníctva s jasne definovanými 
ukazovateľmi výkonnosti, ktoré sú uplatňované jednotne Komisiou, člen-
skými štátmi, regiónmi a ďalšími aktérmi. To umožní porovnanie a získanie 
súhrnných údajov v celej EÚ. Pokrok by sa mal pravidelne monitorovať na zá-
klade konkrétnej východiskovej situácie a ukazovatele by sa mali zamerať na 
výstupy, účinky a dosah. Nedávne úsilie Komisie vybudovať systém riadenia 
výkonnosti a výkazníctva by malo zostať prioritou;

d) včasné hodnotenia na určenie, či sa ciele dosiahli efektívne a účinne.

Zameranie na rozpočtové hospodárenie

55 
Na účely rozpočtového hospodárenia Komisia potrebuje zlepšiť a uverejňovať jej 
dlhodobé prognózy toku hotovosti s cieľom lepšie predpokladať peniaze poža-
dované členskými štátmi a zabezpečiť, aby bolo možné vykonať potrebné platby 
zo schváleného ročného rozpočtu (na platby). V tejto analýze by sa mal zohľadniť 
rozsah, v akom bude EÚ musieť vykonávať platby predbežného financovania, 
a tiež plnenie budúcich potrieb úhrad vyplývajúcich zo záväzkov, ktoré sú už 
zaznamenané v súvahe Únie.

56 
Komisia by mala byť proaktívnejšia v zisťovaní prípadov pridávania dodatočných 
požiadaviek k právnym predpisom30 a pokračovať v úsilí zjednodušiť právne 
predpisy, stanovovať realistické a jasné podmienky oprávnenosti (najmä na vnút-
roštátnej úrovni), a viac využívať jednorazové platby alebo paušálne platby na 
základe výsledkov a nie na základe vstupných nákladov.

57 
Komisia by mala v rámci svojich vlastných útvarov určiť osvedčené postupy 
a hlavné činnosti, ktoré pridávajú hodnotu. Taktiež by mala určiť rozpočtové 
oblasti, v ktorých rôzne útvary riadia podobné programy a činnosti, a kde poten-
ciálni sprostredkovatelia sú tí istí, a prijať kroky, aby zabezpečila, že budú postupy 
a požiadavky na výkazníctvo jednotné.

58 
Komisia by mala taktiež stanoviť porovnávací štandard pre jednotkové náklady 
na činnosti a programy, ktoré spolufinancuje v členských štátoch, čo by verejným 
orgánom umožnilo lepšie porovnávať a monitorovať pomer medzi cenou a hod-
notou ich výdavkových programov.

30 Pozri štúdiu Európskeho 
parlamentu „Pridávanie 
dodatočných požiadaviek 
k právnym predpisom v EPFRV: 
do akej miery vnútroštátne 
pravidlá zbytočne prispievajú 
k zložitosti a v dôsledku toho 
zvyšujú riziko chýb?“ (február 
2014).
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59 
Komisia má taktiež najlepšiu pozíciu na to, aby určila osvedčené postupy v člen-
ských štátoch, a presadzovala tieto osvedčené postupy a získané ponaučenia 
medzi členskými štátmi podporovaním cezhraničných sietí. Môže posilniť inštitu-
cionálnu kapacitu správnych orgánov a iných sprostredkovateľov poskytovaním 
usmernení, vysvetlení a kontrolných zoznamov pre výdavky z rozpočtu EÚ a im-
plementovanie príslušných právnych predpisov (napr. okrem iného o osvedče-
ných postupoch vo verejnom obstarávaní, o vyhláseniach vedenia, o osvedčovaní 
výdavkov nezávislými audítormi a o metodike kontrol).

Kontrolné opatrenia a práca iných

60 
Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby kontrolné opatrenia boli dobre 
zavedené a účinné:

a) Členské štáty by pri akreditácii vnútroštátnych riadiacich a kontrolných orgá-
nov mali zabezpečiť, aby mali všetky orgány zapojené do čerpania a kontroly 
fondov EÚ potrebné administratívne kapacity a zdroje a aby vykonávali svoje 
povinnosti efektívne.

b) Komisia by mala byť schopná získať uistenie z vnútroštátnych vyhlásení vede-
nia o fungovaní systémov riadenia a kontroly, zákonnosti a riadnosti prísluš-
ných transakcií a súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia tým, 
že zabezpečí dobrý základ týchto vyhlásení.

Preskúmanie v polovici obdobia

61 
Preskúmanie VFR na roky 2014 – 2020 v polovici obdobia môže poskytnúť príle-
žitosť zvážiť priority výdavkov z rozpočtu EÚ a navrhnúť nástroje na ich dosiah-
nutie. Po prvé, ako stavať na príležitostiach uvedených v ZFEÚ (článok 311 ods. 
3), ktorý umožňuje vytvorenie nových zdrojov príjmov EÚ a ako zabezpečiť, aby 
časť rozpočtu EÚ, ktorú financujú členské štáty, bola zabezpečená vyváženým, 
transparentným, nákladovo efektívnym a jednoduchým spôsobom podľa schop-
nosti jednotlivých členských štátov prispievať. Po druhé, pokiaľ bude súčasný 
systém založený skôr na vnútroštátnych prídeloch než na výsledkoch, ktoré sa 
majú dosiahnuť, účinnosť výdavkov EÚ nemožno zabezpečiť. Na základe výsled-
kov preskúmania v polovici obdobia by Komisia mala zvážiť tieto dve hlavné zá-
ležitosti v kontexte budúcich viacročných rámcov, čo si bude vyžadovať politickú 
dohodu všetkých príslušných zúčastnených strán.
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 I Riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vynakladaní prostriedkov z rozpočtu EÚ1

Externé riziká

Politické

 ο Politické rozhodnutia a priority stanovené členskými štátmi mimo kontextu EÚ

 ο Protirečivé priority členských štátov

 ο Ciele Komisie sú ovplyvnené nízkou politickou podporou v členských štátoch

 ο Pridelenie nechcených zodpovedností organizáciám, správnym orgánom alebo príjemcom

 ο Partnerské krajiny mimo EÚ – vládne záležitosti/iné politické faktory

Právne a regulačné

 ο Právny základ je neistý/rozptýlený/komplikovaný, alebo sa výrazne zmenil

Finančné riziká

Rozpočtové

 ο Nedostatočné finančné prostriedky/zdroje na vykonanie želaných činností/nedostupnosť hotovosti na platby

 ο Členský štát nemôže spolufinancovať z dôvodu vlastných rozpočtových obmedzení

 ο Platby ovplyvnené chybami (zákonnosť a riadnosť/chyby DAS, výdavky nie sú v súlade s pravidlami)

 ο Problémy s rozpočtovým hospodárením (vysoký podiel záväzkov a platieb zrealizovaných neskoro v rozpočtovom 
roku, záväzky dané ale nevyužité – RAL, a zvýšené využívanie predbežného financovania)

 ο Činnosti financované z iných zdrojov, iných nástrojov EÚ alebo spolufinancovaním (prekrývanie programov)

 ο Úhrada neoprávnených nákladov

1  Inšpirované rámcom identifikácie rizík iniciatívy Podpora na zlepšenie správy a riadenia vecí verejných (SIGMA, spoločná iniciatíva OECD a EÚ).
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 I Podvody, nezrovnalosti a korupcia

 ο Nízka priorita kladená na prevenciu proti podvodom, ich odhaľovanie a nápravu

 ο Nedostatok zdrojov na rozpočet zabezpečený proti podvodom

 ο Činnosti spojené s veľkým objemom hotovosti alebo tovarom vysokej hodnoty

 ο Strata aktív

 ο Ťažkosti s identifikáciou konečného príjemcu

Verejné obstarávanie

 ο Zložité pravidlá verejného obstarávania alebo zmluvné pravidlá

 ο Postupy verejného obstarávania EÚ sa nedodržiavajú (rozdeľovanie s cieľom vyhnúť sa limitom pre požiadavku na 
súťaž, zverejnenie, kritériá udelenia zákazky, podmienky zmluvy a jej podpísanie...)

 ο Používanie neprimeraných postupov verejného obstarávania (zákazky často udelené bez súťaže, zákazky na do-
datočné práce...)

Riziká súvisiace s činnosťami

Politika

 ο Značná zmena v politickom prostredí

 ο Riadenie v rámci oddelení Komisie nie je jednotné – odlišné politické ciele (a v dôsledku toho realizácie programov 
a výkonnostné opatrenia)
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Návrh programu/činností

 ο Zložitosť v spôsobe realizácie programu/činností

 ο Nevhodné mechanizmy realizácie

 ο Nové iniciatívy pripravené príliš rýchlo/urgentné činnosti

 ο Rýchla realizácia programu po rozhodnutí o právnom základe

 ο Činnosti, s ktorými kontrolovaný subjekt nemá žiadne alebo len obmedzené skúsenosti (napr. nové nástroje na 
riešenie finančnej krízy a krízy štátneho dlhu)

 ο Pomalá realizácia programu

 ο Operácie pozostávajú z veľkého počtu transakcií

 ο Ťažkopádne operačné postupy

Organizačná štruktúra

 ο Zložitá organizácia (napr. cezhraničné operácie, vrátane jazykových, politických alebo geografických problémov, 
niekoľko administratívnych úrovní a pod.)

 ο Geograficky roztrieštená organizácia

Organizačné zodpovednosti

 ο Pridelenie nechcených zodpovedností a nákladov organizáciám, správnym orgánom alebo príjemcom

 ο Nejasné rozdelenie povinností medzi Komisiu a členské štáty

 ο Zlá koordinácia činností, hlavne pri systémoch decentralizovaného alebo zdieľaného hospodárenia

 ο Nejasné rozdelenie zodpovedností / prekrývanie zodpovedností s inštitúciami/orgánmi EÚ

Pr
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 I Organizačné zdroje

 ο Absencia spoločnej podpornej administratívnej štruktúry

 ο Informačné technológie, ktoré sú zastarané, príliš zložité alebo sa skladajú z veľkého počtu rôznych a/alebo ne-
kompatibilných počítačových systémov

Stanovenie operačných cieľov

 ο Neprimerané posúdenie potrieb

 ο Chýbajúce, nejasné alebo nevyčíslené ciele ohľadom hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

 ο Ciele nezahŕňajú zákonnosť, riadnosť, presnosť a spoľahlivosť účtov, ochranu aktív

 ο Protikladné alebo nekompatibilné ciele v rámci politiky alebo programu EÚ alebo medzi prioritami EÚ a národnými 
prioritami

 ο Nejasné priority alebo ciele nerozdelené podľa priorít

 ο Neprimerané postupy na stanovenie priorít a výber programov a projektov tak, aby bol dosah využitia prostriedkov 
Spoločenstva čo najvyšší

Stanovenie operatívnych cieľov

 ο Chýba jasná väzba medzi cieľmi a činnosťami

 ο Kritériá oprávnenosti / výberu sú nejasné alebo sú príliš v rozpore s cieľmi (príliš široké, príliš reštriktívne alebo 
nerelevantné)

 ο Rozhodujúce faktory, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov sa pravidelne nehodnotia
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Systémy kontroly

 ο Chýbajúce systémy vnútornej kontroly na monitorovanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

 ο Nedostatky v návrhu alebo výkonnosti kontrolných systémov, systémy dohľadu a kontroly neexistujú, alebo sú 
nevhodné

 ο Zložité kontrolné systémy (neefektívne alebo nákladné)

 ο Rozdiely medzi systémami kontroly medzi príjemcami/členskými štátmi

 ο Operácie nie sú v plnom rozsahu predmetom bežných kontrol

 ο Práva na kontroly na mieste alebo monitorovanie sa nevyužívajú vôbec alebo len zriedka

Systémy finančnej kontroly

 ο Účtovné systémy príjemcov nie sú kompatibilné so systémami Únie

 ο Nadmerné náklady v rámci programu, alebo náklady vyššie, ako sa očakávalo, prípadne rozpočtové ciele sa ne-
podarilo v značnej miere dosiahnuť

 ο Ťažké určovanie nákladov vstupov

 ο Chýbajúci účtovný systém/zlý audit trail

Audit a hodnotenie

 ο Neprimeraný kontrolný systém (pokrytie, kvalita, vykazovanie správ, kontrola plnenia)

 ο Nereaguje sa na zistenia z predošlých auditov

 ο Zlé hodnotenia/následná kontrola výsledkov nie je

Informácie

 ο Chýbajúci alebo nedostatočný informačný systém riadenia

 ο Informácie o riadení a finančné informácie sú zlé, nevyužívajú sa, alebo sa využívajú nesprávne

Pr
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Meranie výkonu

 ο Systémy výkazníctva a povinnosti zodpovedať sa nie sú navrhnuté tak, aby merali účinok alebo monitorovali 
výkonnosť oproti plánu

 ο Nedostatok ukazovateľov na posúdenie dosiahnutia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

 ο Používané ukazovatele sú nevhodné alebo podporujú zlé správanie

 ο Komisia a členské štáty používajú rozdielne kľúčové ukazovatele výkonnosti

Výkonnosť

 ο Výsledky/dosah nedosiahnuté

 ο Oneskorenia v realizácii z dôvodu slabej výkonnosti sprostredkovateľov/zmluvných dodávateľov

 ο Dôkazy o nedostatočnej výkonnosti (vysoká miera sťažností, nízka spokojnosť užívateľov, rozpory vo výkonnosti 
v porovnaní s podobnými organizáciami, slabá výkonnosť dodaných služieb)

Pridaná hodnota

 ο Chýbajúca pridaná hodnota EÚ – programy nahrádzajú vnútroštátne výdavky, alebo žiadna pridaná hodnota 
(dodatkovosť a subsidiarita)

 ο Zlá udržateľnosť (žiadna angažovanosť; projekty sa vypracúvajú bez primeraného dialógu s príjemcami; príjemcovia 
sú vo veľkej miere závislí od EÚ; projekt nepokračuje / nie je udržaný po ukončení podpory EÚ)

 ο Mŕtva váha (činnosť by sa vykonala bez ohľadu na podporu EÚ)

 ο Pridávanie dodatočných požiadaviek k právnym predpisom (podpora EÚ využitá na realizáciu nákladných činností 
a projektov nad rámec toho, čo je potrebné)

Dobrá povesť

 ο Činnosť / nečinnosť, ktorá poškodzuje meno EÚ/Komisie

Pr
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Riadenie

 ο Zle nastavené etické hodnoty/integrita (tolerovanie nezrovnalostí, chýbajúci etický kódex)

 ο Silný tlak, aby vedenie dosahovalo nerealistické ciele alebo dodržiavalo nerealistické termíny (napr. vysoká miera 
prijatých záväzkov pre rozpočtové prostriedky)

 ο Politické alebo iné tlaky na vedenie, aby konalo určitým spôsobom

 ο Dôkazy o nedostatočnej výkonnosti (napr. prípady zlého riadenia v danej oblasti/krajine v minulosti, výrazné 
prekročenie nákladov a termínov, neprimerané plánovanie, chýbajúci dohľad a monitorovanie)

Zamestnanci

 ο Nedostatok zamestnancov alebo zamestnanci s nízkou kvalifikáciou, nedostatočnými skúsenosťami či motiváciou 
a/alebo nesprávne postupy pri prijímaní zamestnancov

 ο Veľký počet subdodávateľov

 ο Chýbajúce opisy práce

 ο Neexistuje politika na striedanie zamestnancov
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Ako čo najlepšie využívať 
peniaze EÚ: situačná správa 
o rizikách finančného 
hospodárenia s rozpočtom EÚ

Informačné prehľady
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01 
Všeobecný rozpočet EÚ (ďalej len „rozpočet EÚ“) je vyrovnaným rozpočtom. 
Európska komisia (ďalej len „Komisia“) si na financovanie výdavkov EÚ nemôže 
požičiavať peňažné prostriedky a výdavky musia zodpovedať príjmom. Európska 
rada na svojom zasadnutí vo februári 2013 uviedla, že príjmy by sa mali riadiť 
cieľmi jednoduchosti, transparentnosti a spravodlivosti.

02 
Komisia navrhuje, aby sa vyberanie príspevkov od členských štátov1 zjednodu-
šilo (zrušením terajšieho zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty (DPH), 
zavedením nových vlastných zdrojov (daň z finančných transakcií a nový zjedno-
dušený zdroj DPH) a nahradením súčasného opravného mechanizmu paušálnymi 
korekciami). Návrh by z celkového hľadiska znamenal zmenu zloženia zdrojov, ako 
aj podielu, ktorý jednotlivé členské štáty odvádzajú do rozpočtu EÚ. Kým členské 
štáty tento návrh jednohlasne neschvália, bude sa uplatňovať súčasný systém. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nový systém budú uplatňovať spätne.

Čo zahŕňajú?

03 
Príjmy tvoria najmä vlastné zdroje (približne 92 %). Celková výška vlastných 
zdrojov nesmie presiahnuť 1,23 % hrubého národného dôchodku (HND) člen-
ských štátov EÚ. Ďalšie zdroje príjmov sú pokuty, spätné získanie výdavkov, úroky 
z omeškania a penále, príjmy z administratívnych operácií (príspevky zamest-
nancov do systému dôchodkového zabezpečenia a dane z príjmov) a rozpočtové 
úpravy.

04 
Vlastné zdroje tvoria:

a) tradičné vlastné zdroje (TVZ – približne 12 %) zahrňujúce clo podľa spoločné-
ho colného sadzobníka a odvody z produkcie cukru, ktoré platia výrobcovia 
cukru. Členské štáty si ponechávajú 25 % vybraných TVZ ako príspevok na 
krytie svojich nákladov na výber;

b) zdroje založené na DPH (približne 10 %) získavané odvodom určitého percen-
ta z harmonizovaných základov DPH členských štátov. Harmonizovaný základ 
DPH je pre všetky členské štáty obmedzený na 50 % HND. Všetky členské 
štáty2 platia jednotnú sadzbu vo výške 0,3 % harmonizovaného základu DPH;

1 KOM(2011) 739 v konečnom 
znení z 9. novembra 2011 – 
zmenený návrh rozhodnutia 
Rady o systéme vlastných 
zdrojov EÚ.

2 S výnimkou Nemecka, 
Holandska, Rakúska a Švédska, 
ktoré platia zníženú sadzbu.
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c) zdroje založené na HND (približne 70 %) slúžia na vyrovnanie rozpočtu. Zakla-
dajú sa na údajoch o HND zostavených členskými štátmi:

i) Spojené kráľovstvo získava korekciu, takže platí zo svojho HND nižší 
príspevok na základe korekčného mechanizmu rozpočtovej nerovnováhy. 
Túto korekciu financujú ďalšie členské štáty, pričom štyri z nich (Nemecko, 
Holandsko, Rakúsko a Švédsko) platia príspevok, ktorého výška nesmie 
prekročiť 25 % ich podielu na korekcii;

ii) do roku 2013 dva členské štáty (Holandsko a Švédsko) využívali 
hrubé zníženie svojho ročného príspevku založeného na HND, každý 
po 150 mil. EUR3;

iii) je možné vykompenzovať nerovnováhu a vykonať úpravy základov HND 
a DPH (a teda príspevkov) za príslušný rok počas maximálneho obdobia 
štyroch rokov, po uplynutí ktorých sú premlčané, pokiaľ Komisia nevzne-
sie výhradu.

Čo sme zistili

05 
Súčasný systém financovania rozpočtu je zložitý a málo transparentný.

a) výber príjmov TVZ je zložitý. Je to oblasť, ktorá je náchylná na nezrovnalosti 
(meniace sa pravidlá, milióny dovozcov, ktorých transakcie majú rôznu hod-
notu a ktorých snahou býva vyhýbať sa daňovým povinnostiam a nedeklaro-
vať dovozy) a ovplyvnená rozličnou kapacitou a systémami členských štátov 
(časté zmeny organizácie výberu, zastarané alebo chýbajúce IT systémy, 
problémy so zavedením kľúčových postupov a zložité cezhraničné riadenie 
ovplyvnené rozdielnymi administratívnymi kapacitami). Kontroly Komisie 
v členských štátoch sa hodnotia ako čiastočne účinné;

b) tri generálne riaditeľstvá Komisie (GR pre rozpočet, GR pre dane a colnú úniu 
a GR Eurostat) sa všetky podieľajú na kontrole základu DPH, ktorá zahŕňa 
preverenie komplexných štatistických súhrnných údajov, ako aj hodnotenie 
jednotlivých vnútroštátnych systémov výberu dane. Daňové úniky na DPH 
predstavujú v EÚ závažný problém, ktorý podľa odhadov spôsobuje straty 
do výšky 20 % príjmov z DPH. Kontrolné orgány členských štátov tiež kontro-
lujú túto oblasť kvôli dosahu na ich vnútroštátne daňové príjmy;

c) príspevky založené na HND vychádzajú z údajov o HND, ktoré zostavujú člen-
ské štáty a ktoré overuje Eurostat. Preverovanie HND Komisiou je ovplyvnené 
nedostatkami a je len čiastočne účinné. Údaje o HND sú komplexné a vyka-
zujú vždy určitú mieru nesprávnosti, keďže sa opierajú o odhady. Komisia 
nehodnotí systém dohľadu a kontroly týkajúci sa zostavovania údajov o HND 
v členských štátoch, hoci bude nutné, aby sa najvyššie kontrolné inštitúcie 
k tejto téme v budúcnosti vyjadrili;

d) korekcia pre Spojené kráľovstvo je politicky citlivá téma a jej výpočet je zloži-
tý. Vo výpočtoch v roku 2009 a 2010 sa zistili významné chyby4.

3 Merané v cenách z roku 2004 
a upravené podľa bežných 
cien platných v čase výpočtu 
ročných príspevkov.

4 Komisia zistila chybu vo 
výpočte z roku 2009 príliš 
neskoro, aby ju mohla opraviť 
v príslušnom rozpočtovom 
roku. Dvor audítorov zistil 
chybu vo výpočte z roku 2010 
v súvislosti s vyhlásením DAS.



49Príjmy

Sú získané príjmy za rok 2012 správne a úplné a dobre 
spravované?

 ο Obsahujú významné chyby?     NIE

Vysoko rizikové faktory

06 
Nesprávny výber TVZ a nedostatky v systémoch DPH v členských štátoch znižujú 
príjmy pochádzajúce z týchto zdrojov a ich dôsledkom je nutnosť hradiť vyššie 
vyrovnávacie príspevky z HND.

07 
Každé nadhodnotenie (alebo podhodnotenie) HND konkrétnych členských štátov 
nemá vplyv na celkové vlastné zdroje založené na HND, ale spôsobuje zníženie 
(alebo zvýšenie) príspevkov ostatných členských štátov.

Cesta vpred

08 
Komisia by mala vykonávať štruktúrovanejšiu a formalizovanejšiu analýzu údajov 
o HND a predkladať úplnejšie, transparentnejšie a jednotnejšie správy o údajoch 
HND členských štátov a o riadení zdrojov založených na HND. Mala by skrátiť trva-
nie cyklu overovania.

09 
Členské štáty by mali posilniť colný dohľad s cieľom maximalizovať výšku vy-
braných TVZ. Podobne by systémy na vykazovanie a výber DPH mali zabezpečiť 
správne deklarovanie výdavkov a znížiť daňové úniky na minimum.

10 
Orgánom auditu členských štátov pripadá dôležitá úloha spočívajúca v zabez-
pečení správneho vykonávania systémov a kontrol vo všetkých troch oblastiach 
vlastných zdrojov.
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

 ο Stanovisko Dvora audítorov č. 2/2012

k zmenenému a doplnenému návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie – KOM(2011) 
739,

k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa 
systému vlastných zdrojov Európskej únie – KOM(2011) 740,

k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlast-
ných zdrojov a vlastného zdroja založeného na HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladnič-
nú hotovosť – KOM(2011) 742,

k návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z prida-
nej hodnoty – KOM(2011) 737,

k návrhu nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z finanč-
ných transakcií – KOM(2011) 738

Otázky zákonnosti a riadnosti

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 2 (Príjmy)

Audity výkonnosti

 ο Osobitná správa č. 11/2013 „Správne údaje o hrubom národnom dôchodku (HND): štruktúrovanejším a lepšie 
zameraným prístupom by sa zlepšila účinnosť overenia Komisiou“.

 ο Osobitná správa č. 13/2011 „Predchádza sa prostredníctvom kontroly colného režimu 42 úniku DPH a odhaľuje 
sa ním únik DPH?“

 ο Osobitná správa č. 1/2010 „Kontrolujú sa zjednodušené colné postupy na dovoz účinne?“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu



51VFR 1 – Inteligentný 
a inkluzívny rast

(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201

VFR 1 –   Inteligentný a inkluzívny rast 508 921

1a. Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 142 130

1b. Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 366 791

% celkového okruhu, čo sú vopred vyčlenené finančné prostriedky pre 
členské štáty 72

Pozn.: Tieto výdavky možno rozdeliť do 13 hlavných tém (doprava, výskum a inovácie, životné prostredie, ľudský 
kapitál, pracovný trh, MSP a podpora podnikania, sociálna infraštruktúra, IT služby, budovanie kapacít, energe-
tika, sociálne začlenenie, mestský a územný rozmer, kultúra, dedičstvo a cestovný ruch).

GR Regio je hlavným útvarom Komisie zodpovedným za výdavky na politiku súdržnosti. Taktiež riadi Nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA) začlenený do okruhu 4 VFR Globálna Európa. IPA pomáha kandidátskym kraji-
nám vyvinúť dopravné siete a zlepšiť environmentálnu infraštruktúru. Je k dispozícii kandidátskym krajinám 
(Turecko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko) a potenciálnym kandidátskym krajinám na západnom 
Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo).

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011 (nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884)). Údaje uvedené tu sú pri súčasných cenách 
(z internetovej stránky GR pre rozpočet).



52VFR 1 – Inteligentný a inkluzívny rast

(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201 Rozpočet na rok 2014 (konečný)

SPOLU 508 921 63 973

Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 142 130 16 560

Veľké projekty v oblasti infraštruktúry 14 350 2 629

Európske satelitné navigačné systémy EGNOS a Galileo 7 072 1 338

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor ITER 2 986 728

Európsky program monitorovania Zeme COPERNICUS 4 292 363

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie z prevádzky (Bulharsko, Litva a Slovensko) 1 643 157

Spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie (CSF) 79 402 9 326

Horizont 2020 79 402 9 326

Program EURATOMU pre výskum a vzdelávanie

Konkurencieschopnosť podnikova MSP (COSME) 2 298 276

Program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (Erasmus pre všetkých) 14 775 1 556

Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (PSCI) 920 119

Clá, Fiscalis a boj proti podvodom 908 118

Nástroj na prepojenie Európy (CEF) 21 937 1 966

PM plus príspevok Kohézneho fondu na dopravu 11 306

Energetika 5 850 410

Doprava 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Iné programy 2 003 264

Európsky štatistický program (ESP)

Štandardy finančného výkazníctva a auditu

Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (EPA)

Decentralizované agentúry 2 293 243

Rozpätie 2 078 106

Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 366 791 47 413

Investície pre rast a zamestnanosť 278 418 35 609

Regionálna konvergencia (menej rozvinuté regióny) 185 374 23 635

Regióny v etape prechodu 35 701 4 802

Konkurencieschopnosť (rozvinutejšie regióny) 55 780 7 503

Najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny 1 563 210

PM vrátane Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 3 500

Kohézny fond (KF) 74 929 8 950

PM vrátane príspevku Kohézneho fondu na Nástroj na prepájanie Európy 11 306 983

Európska územná spolupráca 10 229 507

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 3 211 1 804

Rozpätie 4 1

1 VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011. Údaje uvedené tu sú pri súčasných cenách (z internetovej stránky GR pre rozpočet).



53VFR 1 – Inteligentný a inkluzívny rast

Čo zahŕňa?

Okruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

01 
Do okruhu 1a VFR patria hlavne výdavky na také oblasti politiky, ktoré sa zaobe-
rajú najdôležitejšími výzvami, ktorým bude európska spoločnosť čeliť v blízkej 
budúcnosti, a prostriedky na financovanie opatrení, ktoré zabezpečujú, aby bola 
Európa na svetovej scéne naďalej konkurencieschopná. Ide o investície do vzde-
lávania, výskumu a inovácií a podpora činností na posilnenie zamestnanosti 
a rozvoja európskych sietí pre výskum a inovácie, ktorých konečným cieľom je 
oživenie hospodárskeho rastu.

02 
Takmer 15 % rozpočtu vo výške 80 mld. EUR vyčleneného na okruh 1 VFR je 
vyhradených na činnosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci nástroja Horizont 
2020. Sedem generálnych riaditeľov Komisie a dve výkonné agentúry spravujú 
činnosti a výdavky1 a dve agentúry vykonávajú významnú časť práce spojenej 
s každodennou prevádzkou.

03 
Väčšinu prostriedkov čerpajú príjemcovia vo forme grantov. V tejto oblasti 
existujú dve hlavné riziká, ktoré sa týkajú výberu príjemcov oprávnených na 
získanie grantov a odôvodňovania nákladov, ktoré príjemcovia žiadajú prepla-
tiť z rozpočtu EÚ. Hoci Komisia zaviedla opatrenia na zjednodušenie pravidiel 
a postupov a zníženie administratívnej záťaže príjemcov, pravidlá oprávnenosti 
v rámci prebiehajúcich programov sú naďalej zložité. V závislosti od výšky grantu 
sú nezávislí audítori povinní osvedčiť vierohodnosť nákladov vykázaných v žia-
dostiach príjemcov o ich úhradu. Komisia okrem toho využíva svojich vlastných 
audítorov a externých audítorov, ktorí pre ňu vykonávajú následné audity na 
vzorke grantov.

Okruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

04 
Hospodársky a sociálny rozvoj je v rámci EÚ na rôznej úrovni. Články 174 až 
175 ZFEÚ obsahujú ustanovenia o politike EÚ v oblasti hospodárskej, sociál-
nej a územnej súdržnosti („politika súdržnosti“), ktorá má prispievať k celkovej 
hospodárskej výkonnosti EÚ znižovaním rozdielov medzi regiónmi a krajinami 
Európskej únie.

1 Komisia: GR pre výskum 
a inovácie (RTD), GR pre 
komunikačné siete, obsah 
a technológie (CNECT), 
Spoločné výskumné centrum 
(JRC), GR pre vzdelávanie 
a kultúru (EAC), GR pre 
podnikanie a priemysel 
(ENTR), GR pre mobilitu 
a dopravu (MOVE) a GR pre 
energetiku (ENER), 
Agentúry: Výkonná agentúra 
pre výskum(REA) a Výkonná 
agentúra Európskej rady 
pre výskum (ERCEA).
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05 
Asi 72 % celkového rozpočtu vyčleneného na okruh 1 VFR (322,3 mld. EUR 
zo 450,76 mld. EUR) je vyhradených („predbežne pridelené rozpočtové pro-
striedky“) pre členské štáty na základe kritérií HDP a HND a v rámci dojednanej 
dohody o VFR:

a) Tieto sumy sa prideľujú bez ohľadu na administratívnu kapacitu členských 
štátov vyčerpať finančné prostriedky, t. j. pripraviť programy a projekty, na-
plánovať a vybrať, riadne realizovať, účinne monitorovať pravidlá verejného 
obstarávania a oprávnenosti atď. Môže to viesť k tomu, že sa výrazné objemy 
prostriedkov pridelia regiónom, ktoré nemajú potrebné kapacity na riadne 
spravovanie týchto prostriedkov. Okrem toho nie je transparentné, akým 
spôsobom sa tieto predbežne pridelené finančné prostriedky prideľujú a ako 
sa proces prideľovania vyvíja.

b) Väčšina rozpočtových prostriedkov sa čerpá v priebehu niekoľkých rokov 
(„viacročné programy“). Členské štáty môžu získať predbežné financovanie 
(hotovostné zálohy) na začatie programov. Strácajú právo využívať rozpočet, 
ak sa v danom období („pravidlo n + 3“) nevyčerpá.

c) Rozpočtové výdavky sú charakteristické vysokou mierou hotovostných záloh 
(„predbežné financovanie“) a prijatých právnych záväzkov, ktoré je ešte 
potrebné uhradiť („reste à liquider“ – RAL). Čiastočne je to vysvetlené dlhodo-
bou povahou veľkého množstva financovaných činností. Vo VFR na obdobie 
2007 – 2013 je 455 programov.

06 
Rozpočtové prostriedky v rámci politiky súdržnosti sa čerpajú prostredníctvom 
troch hlavných fondov, v rámci ktorých sú zriadené programy, ktorých dĺžka zod-
povedá sedemročnému rozpočtovému cyklu VFR.

a) Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) funguje vo všetkých členských 
štátoch v oblastiach s najnižším HDP na obyvateľa s cieľom znížiť nerovno-
váhu medzi regiónmi. Z fondu sa spolufinancujú vnútroštátne investície do 
spoločností (najmä MSP), infraštruktúry súvisiace s výskumom a inováciami, 
telekomunikáciami, životným prostredím, energetikou a dopravou; finančné 
nástroje (fondy rizikového kapitálu, miestne rozvojové fondy atď.) na podpo-
ru regionálneho a miestneho rozvoja a na rozvoj spolupráce medzi mestami 
a regiónmi alebo technická pomoc.

b) Z Kohézneho fondu (KF) sa spolufinancujú vnútroštátne výdavky na projekty 
v oblasti dopravy a životného prostredia v členských štátoch, ktorých HND 
na obyvateľa je nižší ako 90 % priemerného HND Únie. Účelom tohto fondu 
je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely v členských štátoch a stabilizovať 
ich ekonomiku. Kohézny fond sa týka 15 členských štátov2. Finančná podpo-
ra z KF môže byť pozastavená rozhodnutím Rady (prijatým kvalifikovanou 
väčšinou), ak členský štát vykazuje nadmerný verejný deficit a ak situáciu ne-
vyriešil alebo na jej vyriešenie nepodnikol potrebné kroky. Z KF sa financujú 
transeurópske dopravné siete vrátane projektov zameraných na energetiku 
a dopravu: energetická účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, 
rozvoj železničnej dopravy, podpora intermodality (integráciou rôznych dru-
hov dopravy), posilnenie verejnej dopravy atď.

2 Medzi členské štáty, 
ktoré čerpajú prostriedky 
z Kohézneho fondu, patrí 
12 nových členských štátov 
EÚ, plus Chorvátsko, Grécko 
a Portugalsko.
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c) Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ zlepšiť zamestnanosť a pracovné 
príležitosti v EÚ. Spolufinancujú sa z neho vnútroštátne výdavky zamerané 
na prispôsobovanie pracovníkov a podnikov (projekty celoživotného vzdelá-
vania, vytváranie a šírenie inovatívnych modelov organizácie práce), zlepše-
nie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie, nezamestnaných, 
ženy a migrantov; sociálna začleňovanie znevýhodnených ľudí a boj proti 
diskriminácii na pracovnom trhu; posilňovanie ľudského kapitálu prostredníc-
tvom reformy systémov vzdelávania a vytváranie siete vzdelávacích inštitúcií.

d) Od roku 2014 platia pre EFRR, ESF, KF, Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF), ktoré 
sú predmetom okruhu 2 VFR, spoločné pravidlá.

e) Komisia vytvorila štyri spoločné iniciatívy s Európskou investičnou bankou 
(EIB) a ďalšími finančnými inštitúciami na zlepšenie účinnosti a udržateľnosti 
politiky súdržnosti. Dve iniciatívy sa týkajú nástrojov finančného inžinier-
stva (JEREMIE a JESSICA) a ďalšie dve možností technickej pomoci (JASPERS 
a JASMINE).

07 
Približne 72 % rozpočtu okruhu 1 (hlavne okruhu 1b) VFR sa čerpá v rámci pod-
mienok zdieľaného hospodárenia, ktoré boli dohodnuté s členskými štátmi. V sú-
vislosti s VFR na obdobie 2014 – 2020 partnerské dohody medzi Komisiou a kaž-
dým členským štátom budú obsahovať ustanovenia, v ktorých bude uvedené, 
akým spôsobom majú členské štáty v úmysle využívať finančné prostriedky EÚ, 
ktoré majú k dispozícii na dané obdobie, na plnenie cieľov, čo bude podrobnejšie 
rozvedené v programoch. Z rozpočtu EÚ sa bude hradiť (spolufinancovať) 50 až 
85 % nákladov na výdavkové programy schválené Komisiou (operačné programy). 
Komisia zaviedla rámec kontroly a riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa z rozpočtu 
EÚ preplácali len výdavky, ktoré sa vynakladajú v súlade s pravidlami. Pre sumy, 
ktoré bude financovať, tiež znovu zaviedla 6 % výkonnostnú rezervu3.

a) Za hospodárenie so všetkými finančnými prostriedkami na politiku súdržnos-
ti zodpovedajú mnohé rôzne vnútroštátne, regionálne a miestne orgány. 
Členské štáty znášajú väčšinu nákladov na organizáciu a systémy zavedené 
na čerpanie rozpočtu EÚ. Zodpovedajú za to, že dotácie a granty sa vyplácajú 
oprávneným príjemcom, ktorí spĺňajú podmienky na získanie podpory.

b) Členské štáty môžu získať hotovostné zálohové platby na počiatočné náklady. 
Náklady na programy obvykle znášajú príslušné členské štáty, ktorým Komisia 
tieto náklady následne preplatí na základe výkazov výdavkov (žiadosť o pre-
platenie nákladov) osvedčených príslušnými orgánmi.

c) Orgány auditu v členských štátoch prekladajú Komisii výročné kontrolné 
správy (VKS) o účinnom fungovaní systémov riadenia a kontroly programov 
a o riadnosti osvedčených výdavkov za každý operačný program (OP).

3 Výkonnostná rezerva 
existovala vo VFR 2000 – 2006, 
EDA však dospel k záveru, 
že sa využívala primárne na 
maximalizáciu výdavkov, 
a nie na sústredenie výdavkov 
do oblastí, ktoré vykazovali 
najvyššiu účinnosť. V rámci 
VFR 2014 – 2020 sa Komisia 
a členské štáty na začiatku 
programového obdobia 
dohodnú na prioritách, 
ktoré budú tvoriť základ pre 
6 % výkonnostnú rezervu 
(nariadenie Rady (EÚ) 
č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320)). V roku 
2019 Komisia na základe správ 
o vykonávaní predložených 
členskými štátmi uvoľní 
výkonnostnú rezervu, ak 
členské štáty dosiahnu 
čiastkové ciele programov 
pri vybraných prioritách. Táto 
6 % rezerva zostane súčasťou 
vnútroštátnych rozpočtových 
prostriedkov a ak ju Komisia 
neuvoľní na pôvodne 
dohodnuté priority, prerozdelí 
sa na iné priority.
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d) Komisia môže prerušiť alebo zastaviť uhrádzanie platieb, ak zistí, že členský 
štát nesprávne výdavky neopravil alebo že systémy riadenia a kontroly majú 
vážne nedostatky. Môže taktiež pozastaviť platby, ak nie sú splnené makroe-
konomické podmienky v rámci európskeho semestra.

e) Komisia môže uplatniť finančné opravy, ak členský štát nestiahne neopráv-
nené výdavky alebo neprijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 
v systéme. Ak príslušný členský štát pristúpi na finančné opravy, môže stiah-
nuť nesprávne výdavky a nahradiť ich oprávnenými výdavkami z iných pro-
jektov. Inak povedané, sumy sú opäť k dispozícii a môžu sa použiť. Ak členský 
štát na tieto opravy nepristúpi, príslušné sumy sa hradia zo štátneho rozpočtu 
členského štátu. Tento systém opráv teda nenabáda k tomu, aby všetci, ktorí 
plnia rozpočet, dodržiavali pravidlá od samého začiatku.

Čo sme zistili

Je čerpanie prostriedkov z rozpočtu na rok 2012 v súlade 
s pravidlami? (Zákonnosť a riadnosť výdavkov)

 ο Ovplyvnené významnými chybami?  ÁNO

 ο Odhadovaná najpravdepodobnejšia chybovosť:

regionálna politika, energetika a doprava  6,8 %
zamestnanosť a sociálne veci: 3,2 %
výskum a inovácia 3,9 %

08 
Chyby vznikli v dôsledku neoprávnenosti príjemcov, nedodržiavania pravidiel 
verejného obstarávania, vykazovania neoprávnených výdavkov, nedodržiavania 
pravidiel štátnej pomoci a nesprávnych výpočtov nákladov, ktoré možno pripísať 
na ťarchu rozpočtu.

09 
Systémy riadenia a kontroly, najmä v členských štátoch, sú čiastočne účinné z hľa-
diska predchádzania chybám a nezrovnalostiam alebo z hľadiska ich zisťovania 
a nápravy.

10 
Členské štáty pridávajú do vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti, ktoré sú nevy-
hnutné v rámci vykonávacích predpisov, zbytočne zložité ustanovenia.
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Sú výdavky dobre spravované a aký majú dosah? (Riadne 
finančné hospodárenie)

11 
Existujú dôkazy o tom, že programy, ktoré Dvor audítorov kontroloval, majú nízku 
výkonnosť: znížená účinnosť výdavkov EÚ je dôsledkom nedostatočného posú-
denia potrieb, nejasných cieľov, protichodných alebo nekompatibilných cieľov 
a priorít a nevhodných výberových postupov na stanovenie priorít pre projekty, 
ktoré by umožnili dosiahnuť maximálny efekt.

12 
Výdavky v rámci zdieľaného hospodárenia:

a) môže dochádzať k vzájomnému rozporu medzi cieľmi EÚ a jednotlivých člen-
ských štátov. V niektorých tematických oblastiach politiky súdržnosti (naprí-
klad energetika) sú ciele a požiadavky EÚ veľmi náročné. Členské štáty nemu-
sia mať vždy náležité technické a finančné odborné znalosti, ako aj odborné 
znalosti v oblasti regulácie, a ani potrebné finančné prostriedky. Môže preto 
vznikať značný rozdiel medzi politickou dohodou a prijatými či plánovanými 
opatreniami na jednej strane a pridelenými zdrojmi na druhej strane;

b) Komisia nemá úplné informácie o dosahu a výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté 
prostredníctvom výdavkov z rozpočtu EÚ. Systémy vykazovania nie sú navrh-
nuté tak, aby umožňovali meranie výstupov alebo monitorovanie výkonnosti, 
a chýbajú ukazovatele na meranie výkonnosti. Ak sú informácie dostupné, 
bývajú nespoľahlivé a neumožňujú robiť porovnania medzi členskými štátmi;

c) nie vždy sa podarí dosiahnuť výsledky a účinky. Môžu nastať omeškania, pre-
tože náročné projekty so zložitými environmentálnymi obmedzeniami alebo 
technickými požiadavkami si vyžadujú čas.

13 
Príliš zložité sú i pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré možno pripísať do rozpoč-
tu EÚ, v oblasti výskumu v rámci RP7. Problematické je osvedčovanie výdavkov, 
ktoré možno pripísať do rozpočtu EÚ, nezávislými audítormi. Dvor audítorov zistil 
významnú mieru chýb v žiadostiach o preplatenie nákladov, ktoré nezávislí audí-
tori osvedčili ako plne oprávnené.
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Vysoko rizikové faktory

14 
Oneskorenia spojené s dosiahnutím dohody o VFR 2014 – 2020 a prijatím súvisia-
cich nariadení pravdepodobne spôsobia oneskorené čerpanie prostriedkov z roz-
počtu EÚ. Zložité technické projekty alebo projekty infraštruktúry si vyžadujú čas 
na prípravu. Pri využívaní niekoľkých zdrojov financovania navyše nie je zrejmé, 
aké sú celkové náklady na tieto projekty.

15 
Na plnení rozpočtu sa podieľa mnoho subjektov (generálne riaditeľstvá Komisie: 
GR pre regionálnu a mestskú politiku, GR pre zamestnanosť, sociálne veci a začle-
nenie, GR pre mobilitu a dopravu, GR pre energetiku v rámci politiky súdržnosti, 
sedem ďalších generálnych riaditeľstiev pre výskum a inovácie, výkonné agentúry 
a spoločné podniky, riadiace orgány členských štátov, vnútroštátne, regionálne 
a miestne orgány a finanční sprostredkovatelia).

16 
Rozpočet EÚ sa vyznačuje veľkým množstvom rôznych výdavkov a vysokou mie-
rou ich roztrieštenosti. Rôzne postupy podávania žiadosti o platbu, vykazovania 
a kontroly platieb nie sú účinné a môžu vytvárať negatívny dojem, že EÚ je príliš 
byrokratická, a vrhať na EÚ zlé svetlo.

17 
Programy, projekty a opatrenia je možné financovať z väčšieho počtu zdrojov 
(rozpočet EÚ a rozpočet členských štátov, skupina EIB, EBOR atď.). Získať ucelenú 
predstavu o celkových výdavkov nemusí byť zrejmé a každý zdroj financovania sa 
bude riadiť vlastnými pravidlami týkajúcimi sa správy a poskytovania informácií.

18 
Využívanie predbežného financovania (hotovostné zálohy) počas dlhého obdo-
bia zvyšuje riziko, že problémy budú odhalené príliš neskoro, aby bolo možné 
prijať nápravné opatrenia na dosiahnutie cieľov investície. Spätné získavanie pro-
striedkov môže síce odradiť od určitých činností, nerieši však problémy súvisiace 
s nesplnením plánovaných výsledkov.

19 
Verejné obstarávanie: nie všetci príjemcovia prostriedkov EÚ postupujú v súlade 
s pravidlami verejného obstarávania.
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20 
Administratívna kapacita členských štátov: má vplyv na ich schopnosť správne 
a riadne čerpať prostriedky z rozpočtu EÚ, zavádzať účinné systémy riadenia 
a kontroly a včas vyčerpať dostupné finančné prostriedky EÚ.

21 
Výdavková kultúra: členské štáty sa môžu povzbudzovať k tomu, aby čerpali roz-
počtové prostriedky EÚ, aby nestratili finančné prostriedky, ktoré majú vyčlenené 
vo vnútroštátnych prostriedkoch v rámci regionálnej politiky, a to bez ohľadu 
na výkonnosť, najmä v prípade, že je miera spolufinancovania zo strany Komisie 
vysoká. Zďaleka najdôležitejšie je vyčerpanie všetkých pridelených rozpočtových 
prostriedkov („použi ich, alebo ich strať“), ďalej dodržiavanie pravidiel, a napokon 
hľadisko výkonnosti je v úvahách až na poslednom mieste. Zavedenie výkon-
nostnej rezervy nerieši základné otázky súvisiace s vnútroštátnymi prostriedkami 
(pozri poznámku pod čiarou č. 3).

22 
Nesplatené právne záväzky (RAL) však môžu maskovať sumy, ktoré sa nemôžu 
použiť. Informácie o RAL podľa jednotlivých členských štátov sa neuverejňujú.

23 
Môže dochádzať k vzájomnému rozporu medzi cieľmi EÚ a jednotlivých člen-
ských štátov. V niektorých tematických oblastiach politiky súdržnosti (napríklad 
energetika) sú ciele a požiadavky EÚ veľmi náročné. Členské štáty nemusia mať 
technické a finančné odborné znalosti, ako aj odborné znalosti v oblasti regulá-
cie, ani potrebné finančné prostriedky. Môže preto vznikať značný rozdiel medzi 
politickou dohodou a prijatými či plánovanými opatreniami na jednej strane 
a pridelenými zdrojmi na druhej strane.

24 
Členské štáty môžu zvyšovať zložitosť tým, že stanovia ešte prísnejšie vnútroštát-
ne pravidlá oprávnenosti, ako sú podmienky EÚ4. Rozličné vnútroštátne subjekty 
sa navyše pri zabezpečovaní každodenného riadenia a kontroly financovaných 
projektov musia riadiť právnymi a organizačnými normami EÚ, ktoré sú veľmi 
obsiahle.

25 
Rozpočtové prostriedky EÚ môžu byť využívané na činnosti, ktoré by členské 
štáty aj tak financovali (efekt mŕtvej váhy) alebo v prípadoch, keď sú projekty 
v súvislosti s postupmi finančných opráv nahradzované inými.

4 Pozri štúdiu Európskeho 
parlamentu „Pridávanie 
dodatočných požiadaviek 
k právnym predpisom v EPFRV: 
do akej miery vnútroštátne 
pravidlá zbytočne prispievajú 
k zložitosti a v dôsledku toho 
zvyšujú riziko chýb?“ (február 
2014).
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26 
Nedostatočné posúdenie potrieb môže vyústiť do financovania nákladných 
programov a projektov, ktoré v niektorých ohľadoch presahujú rámec toho, čo je 
potrebné.

27 
Úlohu dohľadu Komisie ovplyvňujú rôzne faktory:

a) nedostatok včasných, spoľahlivých a porovnateľných informácií o riadení 
a nedostatočnou kultúrou výkonnosti, najmä v súvislosti so spolufinancova-
nými výdavkami. Rozhodnutia zaviazať a vyplatiť rozpočtové prostriedky sú 
založené na obmedzených, často neúplných a nespoľahlivých informáciách, 
ktoré poskytujú členské štáty5. Príslušné informácie a podporná dokumentá-
cia sú rozptýlené v členských štátoch;

b) kvalita a včasnosť auditov, ktoré vykonávajú iní audítori (orgány auditu) 
osvedčujúci výdavky, nie sú vždy dostatočné, takže neumožňujú zaručiť zá-
konnosť a riadnosť rozpočtových výdavkov;

c) nedostatky v hodnotení rizika a stratégii kontroly Komisie spolu s tlakom 
na zdroje môžu znamenať, že najrizikovejšie oblasti rozpočtových výdavkov 
sa nekontrolujú systematicky a že problémy môžu byť zistené príliš neskoro.

28 
Systém opráv umožňuje členským štátom nahradiť všetky zistené neoprávnené 
výdavky oprávnenými výdavkami. Ak pristúpia na opravy, ktoré navrhuje Komi-
sia, majú k dispozícii rozpočtové prostriedky na financovanie iných oprávnených 
projektov. Je preto vyvíjaný len malý tlak, ktorý by motivoval k náprave.

Cesta vpred

29 
Komisia:

a) podnikne kroky na presadzovanie a vytvorenie kultúry výkonnosti v oblasti 
čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ a na odôvodnenie pridanej hodnoty 
všetkých financovaných činností pre EÚ;

b) je iniciatívnejšia pri budovaní kapacít v členských štátoch spojením sietí 
správnych orgánov (členských štátov) zodpovedných za čerpanie rozpočto-
vých prostriedkov v tejto oblasti, aby mali možnosť navzájom sa od seba učiť 
a šíriť osvedčené postupy. Komisia môže taktiež poskytnúť lepšie usmernenia 
orgánom členských štátov;

5 Vysoká chybovosť, ktorú 
zistil EDA, naznačuje, že 
informácie z členských štátov 
sú nespoľahlivé. Mnohé chyby 
mohli zistiť riadiace orgány 
a iné sprostredkovateľské 
orgány členských štátov. Pozri 
výročnú správu za rozpočtový 
rok 2012, body 5.27 až 5.28 
a bod 6.12.
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c) vo väčšej miere využíva jednorazové platby a paušálne platby a berie do úva-
hy možnosti platby podľa výsledkov, nie podľa vstupných nákladov. Mala by 
zhromažďovať porovnateľné informácie o skutočných nákladoch v členských 
štátoch, aby im umožnila stanovovať vhodnejšie referenčné hodnoty nákla-
dov a monitorovať pomer hodnoty a ceny v ich výdavkových programoch;

d) poskytuje informácie podľa jednotlivých členských štátov týkajúce sa vyu-
žívania predbežných pridelených rozpočtových prostriedkov, predbežného 
financovania a RAL („reste à liquider“) s cieľom zlepšiť rozpočtové hospodáre-
nie a plánovanie hotovostných tokov. V prípade opráv by mala zároveň prijať 
opatrenia s väčším odrádzajúcim účinkom.

30 
Členské štáty:

a) predkladajú návrhy na financovanie programov, ktoré sú realizovateľné, 
zodpovedajú reálnym potrebám a zameriavajú sa na dosiahnutie výkonnosti, 
ktorá umožní maximálne využitie financovania z prostriedkov EÚ;

b) zabezpečia, aby subjekty, ktoré sa podieľajú na riadení a čerpaní prostriedkov 
z rozpočtu EÚ, mali potrebné kapacity a zdroje a poznali pravidlá, ktorými sa 
tieto výdavky riadia, ako aj ďalšie požiadavky právnych predpisov. Členské 
štáty by mali presadzovať lepšiu spoluprácu a koordináciu medzi subjektmi 
pôsobiacimi na celoštátnej a regionálnej úrovni;

c) zabezpečia, aby sa používal logický model programu: aby výsledky a výstupy 
programu boli jasné a realizovateľné; aby sa vykonala riadna analýza potrieb; 
aby sa projekty na financovanie vyberali pomocou relevantných a realistic-
kých kritérií a aby vnútroštátne predpisy nepridávali dodatočné požiadavky 
k právnym predpisom (gold plating);

d) zabezpečia, aby boli dodržané riadne postupy verejného obstarávania;

e) zabezpečia, aby sa kontrolné opatrenia správne realizovali a boli účinné a aby 
sa prijali náležité a včasné opatrenia na riešenie nedostatkov, ktoré zistila 
Komisia a EDA v rámci svojich auditov.
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

Všeobecné odkazy

 ο Stanovisko č. 7/2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné usta-
novenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahr-
nuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

 ο Internetové stránky GR Komisie pre regionálnu a mestskú politiku, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a začlenenie.

 ο Metaštúdia o ponaučeniach získaných na základe uskutočnených hodnotení použiteľných ako vstupné informá-
cie pre prieskum čerpania prostriedkov EÚ v období 2000 – 2006, január 2008.

 ο Štúdia o čerpaní prostriedkov EÚ, ktorú zadalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozpočet (zákazka 
č. 30-CE-0121821/00-57) a ktorú vypracovala spoločnosť ECORYS Nederland BV.

Otázky zákonnosti a riadnosti

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 5 (Regionálna politika, doprava a energetika)

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 6 (Zamestnanosť a sociálne veci)

Prierezové témy

 ο Osobitná správa č. 16/2013 „Hodnotenie „jednotného auditu“ a spoliehanie sa Komisie na prácu vnútroštátnych 
kontrolných orgánov v oblasti súdržnosti“

 ο Osobitná správa č. 3/2012 „Štrukturálne fondy: vyriešila Komisia úspešne nedostatky zistené v systémoch riade-
nia a kontroly členských štátov?“

 ο Osobitná správa č. 3/2010 „Hodnotenia vplyvu inštitúcií EÚ: podporujú proces rozhodovania?“
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Energetická účinnosť

 ο Osobitná správa. č. 21/2012 „Efektívnosť nákladov na investície do energetickej účinnosti v rámci politiky 
súdržnosti“

Podnikanie

 ο Osobitná správa č. 2/2012 „Finančné nástroje pre MSP spolufinancované Európskym fondom regionálneho 
rozvoja“

 ο Osobitná správa č. 9/2011 „Boli projekty elektronickej správy podporované z EFRR účinné?“

 ο Osobitná správa č. 4/2011 „Audit Záručného fondu pre MSP“

Životné prostredie

 ο Osobitná správa č. 20/2012 „Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom 
prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ 
v oblasti odpadu?“

 ο Osobitná správa č. 9/2010 „Využívajú sa výdavky zo štrukturálnych opatrení EÚ na dodávku vody určenú na do-
mácu spotrebu účinným spôsobom?“

 ο Osobitná správa č. 3/2009 „Účinnosť výdavkov zo štrukturálnych opatrení na čistenie odpadových vôd v progra-
mových obdobiach 1994 – 1999 a 2000 – 2006“

Ľudský kapitál

 ο Osobitná správa č. 7/2013 „Priniesol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pridanú hodnotu EÚ v podo-
be opätovného začlenenia prepustených pracovníkov?“

 ο Osobitná správa č. 25/2012 „Zaviedli sa nástroje na monitorovanie účinnosti výdavkov z Európskeho sociálneho 
fondu na starších pracovníkov?“

 ο Osobitná správa č. 4/2010 „Možno predpokladať, že koncepcia a riadenie projektov mobility v rámci programu 
Leonardo da Vinci prinesú účinné výsledky?“

 ο Osobitná správa č. 17/2009 k aktivitám odborného vzdelávania žien spolufinancovaným z Európskeho sociálne-
ho fondu.
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Vyradenie jadrových zariadení

 ο Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 16/2011 „Finančná pomoc EÚ na vyradenie jadrových elektrární 
v Bulharsku, Litve a na Slovensku: Úspechy a výzvy do budúcnosti“

Výskum a inovácie

 ο Osobitná správa č. 2/2013 „Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového programu pre 
výskum?“

 ο Osobitná správa č. 2/2010 „Účinnosť schém podpory projektových štúdií a budovania nových infraštruktúr 
v rámci šiesteho rámcového programu pre výskum“

 ο Osobitná správa č. 8/2009: „Siete dokonalosti” a „integrované projekty” v politike Spoločenstva v oblasti výsku-
mu: dosiahli svoje ciele?“

 ο Osobitná správa č. 7/2009 „Riadenie fázy vývoja a skúšobnej prevádzky programu Galileo“

Sociálna infraštruktúra

 ο Osobitná správa č. 2/2009 „Program verejného zdravia Európskej únie (2003 – 2007): efektívny spôsob zlepšova-
nia zdravia?“

Fondy solidarity

 ο Osobitná správa č. 24/2012 „Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi v roku 
2009: Relevantnosť operácií a náklady na ne“

Cestovný ruch a kultúra

 ο Osobitná správa č. 6/2011 „Boli projekty v oblasti cestovného ruchu spolufinancované z EFRR účinné?“
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Doprava

 ο Osobitná správa č. 5/2013 „Vynakladajú sa finančné prostriedky EÚ v rámci politiky súdržnosti na cesty dobre?“

 ο Osobitná správa č. 3/2013 „Boli programy Marco Polo účinné v presune dopravy z ciest?“

 ο Osobitná správa č. 4/2012 „Je využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na spolufinancovanie do-
pravných infraštruktúr v námorných prístavoch účinnou investíciou?“

 ο Osobitná správa č. 8/2010 „Zlepšovanie výkonnosti dopravy na transeurópskych železničných osiach: Boli in-
vestície EÚ do železničnej infraštruktúry účinné?“

Obnova miest a vidieka

 ο Osobitná správa č. 23/2012 „Podporovala sa regenerácia priemyselných a vojenských lokalít zo štrukturálnych 
opatrení EÚ úspešne?“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 2 – Prírodné zdroje 420 034 59 303

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – výdavky súvisiace s trhom a priame platby (odde-
lený SAPS a SPS, dotácie viazané na výrobu) 312 735 44 130

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 95 577 13 652

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo 7 405 1 017

Európsky námorný a rybársky fond (EMFF) 866

Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) a dohody o udržateľnom rybárstve (SFA) 151

Životné prostredie a zmena klímy 3 457 405

Decentralizované agentúry 388 52

Rozpätie 473 47

Pozn.: Zdravie a ochrana spotrebiteľa spadajú pod VFR 3 Bezpečnosť a občianstvo.

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011 (nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013). Údaje uvedené tu sú pri súčasných 
cenách (z internetovej stránky GR pre rozpočet).

Čo zahŕňa?

01 
V článkoch 38 až 44 ZFEÚ sú stanovené ciele spoločnej poľnohospodárskej politi-
ky (SPP) a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) a nahrádza sa 
nimi 28 rozličných vnútroštátnych politík. SPP je zameraná na zvýšenie produkti-
vity poľnohospodárstva, zabezpečenie primeranej životnej úrovne pre poľnohos-
podárov, stabilizáciu trhov, zabezpečenie plynulého zásobovania a zásobovania 
spotrebiteľov za primeranú cenu. SPRH má podobné ciele pre všetkých, ktorí 
sa zaoberajú rybolovom, a jej cieľom je okrem toho riadenie rybárskych flotíl 
a zachovanie zásob. Politika rozvoja vidieka zohľadňuje širšiu vidiecku komunitu 
a mala by fungovať ako doplnenie štrukturálnych fondov.

02 
EÚ je po USA druhým najväčším vývozcom poľnohospodárskych výrobkov 
na svete. Zároveň je najväčším dovozcom poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov. Komisia vedie rokovania so Svetovou obchodnou organizáciou v mene 
celej EÚ-28. Samostatne taktiež vyjednáva bilaterálne medzinárodné dohody 
o rybolove medzi EÚ a inými krajinami.

03 
Poľnohospodárstvo a vidiecku krajinu EÚ charakterizujú výrazné rozdiely. VFR 
2014 – 2020 dáva členským štátom na výber viac možností, ktoré vyhovujú ich 
konkrétnym podmienkam.
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04 
V EÚ je 12 miliónov poľnohospodárov. Je to prevažne starnúca populácia (takmer 
tretina je staršia ako 65 rokov), pretože poľnohospodárska činnosť neláka mla-
dých ľudí (len 6 % poľnohospodárov mladších ako 35 rokov).

05 
Poľnohospodárske podniky v EÚ sa výrazne líšia svojou štruktúrou a veľkosťou, 
čo má určitý vplyv na výšku podpory EÚ, ktorú dostanú. Reformy SPP z roku 2013 
členským štátom umožnia pri vyplácaní dotácií vo väčšej miere zohľadňovať 
vnútroštátne poľnohospodárske špecifiká.

06 
Menej ako 2 % výrobcov EÚ dostáva 31 % priamych platieb. Na základe reforiem 
z roku 2013 výrobcovia, ktorí nevykonávajú poľnohospodársku činnosť ako hlav-
nú činnosť, budú vylúčení z prijímania podpory, bude 5 % zníženie platieb nad 
150 000 EUR a členské štáty budú mať možnosť stanoviť hornú hranicu dotácií 
pre veľkých výrobcov.

07 
Rozpočet EÚ sa riadi obsiahlym súborom právnych predpisov, ktoré sú úzko späté 
s poľnohospodárstvom a potravinárskou výrobou. Tieto pravidlá majú za cieľ 
chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Prispievajú k fungovaniu vnútorného trhu 
a vytvárajú dôveru spotrebiteľov vo výrobky EÚ. Členské štáty musia zabezpe-
čiť dodržiavanie týchto predpisov na ich území a sú poverení vykonávať dohľad 
nad tým, že sa tak skutočne deje. Podvody v reťazci potravinovej výroby môžu 
mať negatívny dosah na dopyt po potravinových výrobkoch EÚ (napríklad škan-
dál s konským mäsom, ktorý vypukol začiatkom roka 2013, znížil dopyt po mäse 
a jeho spotreba je stále nízka).

08 
Z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) sa v plnej miere 
financuje priama podpora pre poľnohospodárov a trhové opatrenia1, pričom nie 
je potrebné financovanie z vnútroštátnych prostriedkov:

a) z týchto prostriedkov je poskytovaná priama podpora príjmov pre poľno-
hospodárov. Väčšia časť tejto pomoci nesúvisí s tým, čo a koľko sa vyrobí, 
ide o „oddelenú“ platbu. Pomoc sa počíta podľa veľkosti (plošná výmera) 
poľnohospodárskych podnikov a platobných nárokov poľnohospodára. Poľ-
nohospodárom, ktorí nedodržiavajú požiadavky krížového plnenia v oblasti 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia ľudí, zvierat a rastlín a ne-
udržiavajú svoju pôdu v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave (GAEC), sa podpora kráti. Vnútroštátne stropy pre dotácie, ktoré možno 
vyplatiť v každej krajine, predstavujú rozpočtové obmedzenie pre danú kraji-
nu, v skutočnosti sú však pre ňu tieto prostriedky vyhradené;

b) trhové opatrenia (vrátane nákladov na intervenčné sklady a vývozných 
náhrad vyplatených vývozcom v situácii, keď sú ceny EÚ niektorých komodít 
vyššie ako svetová cena) sa postupne ukončujú a všetky spoločné organizácie 
trhu (SOT) budú nahradené jednotnou SOT.

1 S výnimkou niektorých 
spolufinancovaných opatrení, 
ktorých celková výška 
nedosahuje 100 miliónov EUR, 
ako sú propagačné opatrenia 
a program podpory ovocia 
v školách.
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09 
Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa hradí časť 
nákladov na stratégiu jednotlivých krajín v oblasti rozvoja vidieka, t. j. „spolu-
financujú“ sa opatrenia, ktoré si členský štát vybral vo svojej stratégii riešenia 
potrieb vo vidieckych oblastiach v súlade s prioritami EÚ. Suma, ktorú má každá 
krajina k dispozícii („pridelené vnútroštátne prostriedky“) sa rozhoduje v rámci 
rokovaní o VFR:

a) poľnohospodári môžu požiadať o podporu založenú na ploche (plošná výme-
ra) na agroenvironmentálne účely a o podporu na modernizáciu a diverzifiká-
ciu ich podniku. Z EPFRV sa taktiež vypláca doplnková pomoc poľnohospodá-
rom v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami;

b) ďalšie subjekty, ktoré hospodária na vidieku, sa podporujú prostredníctvom 
opatrení zameraných na zlepšovanie hospodárstva a kvality života vo vidiec-
kych oblastiach vytvorením základných služieb a diverzifikovaním činností.

10 
Väčšiu časť rozpočtu z okruhu 2 VFR čerpajú členské štáty v rámci zdieľaného 
hospodárenia:

a) členské štáty znášajú väčšinu výdavkov súvisiacich s organizáciou a zave-
dením systémov na čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ. Zriaďujú určené 
platobné orgány (na začiatku roka 2014 ich bolo 81), ktoré sú zodpovedné za 
vyplácanie dotácií a grantov oprávneným príjemcom, ktorí spĺňajú podmien-
ky na získanie podpory. Členské štáty rovnako menujú nezávislých audítorov 
(„certifikačné orgány“) na preskúmanie účtov a platobných záznamov platob-
ných agentúr;

b) Komisia prepláca členským štátom výdavky, ktoré deklarujú. Výdavky, ktoré 
môžu byť pripísané na ťarchu rozpočtu EÚ, prijíma v rámci postupu schvále-
nia účtov. Komisia sa čiastočne spolieha na nezávislých audítorov („certifikač-
né orgány“), ktorí kontrolujú a predkladajú správy o niektorých zisteniach, 
a čiastočne na svoje vlastné audity na mieste;

c) Komisia používa finančné opravy na spätné získanie prostriedkov, ktoré ne-
boli vynaložené v súlade s právnymi predpismi EÚ pre túto oblasť. Neuznané 
výdavky hradia členské štáty zo svojich štátnych rozpočtov.
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Čo sme zistili

Je čerpanie prostriedkov z rozpočtu na rok 2012 v súlade 
s pravidlami? (Zákonnosť a riadnosť výdavkov)

 ο Ovplyvnené významnými chybami? ÁNO

 ο Odhadovaná najpravdepodobnejšia chybovosť:

Poľnohospodárstvo: podpora trhu a priama podpora   3,8 %
Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie 7,9 %

11 
Výdavky na rozvoj vidieka, ktoré sa spolufinancujú zo štátnych rozpočtov člen-
ských štátov, sú problematickejšie, čo je dané zložitosťou právnych predpisov 
a administratívnymi kapacitami členských štátov. Priame platby SPP, ktoré sú 
financované v plnej miere, vychádzajú z lepšie zavedených systémov kontroly 
a riadenia, aj keď je ešte možnosť ich zlepšiť (IACS – Integrovaný administratívny 
a kontrolný systém).

Sú výdavky dobre spravované a aký majú dosah? (Riadne 
finančné hospodárenie)

12 
Priama podpora (režim jednotnej platby na plochu a režim jednotnej platby, 
približne 41 mld. EUR na obdobie 2014 – 2020) pre poľnohospodárov nemusí 
vždy smerovať určeným príjemcom. Niektoré skutočnosti svedčia o tom, že táto 
pomoc sa vyčerpá na vyššie ceny za prenájom pozemkov a za pôdu.

13 
EDA našiel dôkazy o nedostatočnej výkonnosti kontrolovaných programov 
a režimov:

a) vynakladanie prostriedkov v členských štátoch nie je vždy správne zacielené 
na ľudí alebo oblasti, pre ktorých je podpora potrebná. Znižuje sa tým účin-
nosť výdavkov EÚ;

b) Komisia nemá úplné informácie o dosahu a výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté 
prostredníctvom výdavkov z rozpočtu EÚ. Systémy vykazovania nie sú navrh-
nuté tak, aby umožňovali meranie výstupov alebo monitorovanie výkonnosti, 
a chýbajú ukazovatele na meranie výkonnosti. Ak sú informácie dostupné, 
bývajú nespoľahlivé a neumožňujú robiť porovnania medzi členskými štátmi.
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Vysoko rizikové faktory

14 
Oneskorenia v súvislosti s prijímaním reforiem SPP z roku 2013, VFR 2014 – 2020 
a súvisiacich nariadení spôsobia oneskorené čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, 
najmä v oblasti rozvoja vidieka, kde musia členské štáty pripraviť svoje výdavkové 
plány, a nepriaznivo poznamenajú i zavádzanie kontrolných systémov určených 
na kontrolu plnenia nových podmienok.

15 
Nové podmienky a prispôsobenie kontrolných systémov požiadavkám reformy 
SPP z roku 2013 môžu zvýšiť riziko výskytu chýb v prvých rokoch súčasného VFR, 
najmä v súvislosti s tým, že:

a) platby sú podmienené dodržiavaním nových prísnejších environmentálnych 
podmienok;

b) integrované administratívne a kontrolné systémy, ktoré sú len čiastočne účin-
né, sa budú musieť aktualizovať, aby odrážali environmentálne podmienky, 
a budú musieť zohľadniť zavedenie geopriestorových údajov súvisiacich so 
žiadosťami o podporu.

16 
Priame platby využíva veľký počet malých príjemcov a väčšina dostáva nízke 
sumy. Kontrolný systém IACS je určený na vykonávanie automatických kontrol 
žiadostí, ale je len čiastočne účinný.

17 
V súvislosti so spolufinancovanými výdavkami: nie je ľahké získať včasné, spoľah-
livé a porovnateľné riadiace informácie, ktoré by Komisii umožnili účinne plniť 
svoju úlohu.

18 
Zložité mechanizmy poskytovania podpory: zahŕňajú veľký počet subjektov 
(najmä Generálne riaditeľstvo (GR) pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale 
aj GR pre námorné záležitosti a rybárstvo, GR pre oblasť klímy, GR pre životné 
prostredie a GR pre zdravie a spotrebiteľov, riadiace orgány členských štátov 
a 81 platobných agentúr). Výdavky sa delia na veľký počet položiek a hrozí riziko 
ich prekrývania s programami členských štátov, najmä v oblasti rozvoja vidieka. 
Pridaná hodnota EÚ pri niektorých režimoch je preto otázna.
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19 
Komplikované právne predpisy týkajúce sa podmienok oprávnenosti a iných 
podmienok: v oblasti rozpočtových výdavkov existuje až sedem úrovní pravidiel. 
Mnohé povinné požiadavky v oblasti krížového plnenia sú rozptýlené v rôznych 
textoch a definície dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 
nie sú vždy dostatočne spoľahlivé na to, aby mohli mať environmentálny dosah. 
Reformy SPP z roku 2013 zamerané na ekologizáciu priniesli väčšiu podmienenosť 
v súvislosti s dodržiavaním environmentálnych pravidiel.

20 
Verejné obstarávanie: je možné, že príjemcovia prostriedkov EÚ nedodržiavajú 
pravidlá verejného obstarávania.

21 
Administratívne a technické kapacity členských štátov: majú vplyv na kapacitu 
členských štátov čerpať prostriedky z rozpočtu EÚ správne a dobre, implemento-
vať účinné systémy riadenia a kontroly a včas čerpať prostriedky EÚ, ktoré im boli 
pridelené.

22 
Výdavková kultúra: členské štáty sa môžu povzbudzovať k tomu, aby čerpali roz-
počtové prostriedky EÚ, aby nestratili finančné prostriedky, ktoré majú vyčlenené 
vo vnútroštátnych prostriedkoch v rozvoja vidieka a rybného hospodárstva.

23 
Na úlohu dohľadu Komisie má vplyv:

a) nedostatok včasných a spoľahlivých informácií o riadení. Výdavky v rámci 
tohto okruhu VFR zostávajú v zásade založené na vstupoch, takže sa skôr 
zameriavajú na súlad s predpismi než na výkonnosť;

b) audity iných audítorov poverených osvedčovaním výdavkov nemajú vždy 
dostatočnú kvalitu, ani sa nevykonávajú vo vhodnom čase, aby bolo možné 
zabezpečiť zákonné a riadne použitie rozpočtových prostriedkov;

c) potenciálne nedostatky v súvislosti s posúdením rizika a stratégiou kontroly 
spoločne s tlakom na zdroje môžu znamenať, že najrizikovejšie oblasti roz-
počtových výdavkov sa systematicky nekontrolujú. Je možné, že problémy sa 
zistia príliš neskoro na to, aby bolo možné uskutočniť nápravné opatrenie.
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Cesta vpred

24 
Komisia:

a) podnikne kroky na presadzovanie a vytvorenie kultúry výkonnosti v oblasti 
čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ a na odôvodnenie pridanej hodnoty 
všetkých financovaných činností pre EÚ;

b) prijme systematickejší prístup, ktorý povedie k racionalizácii a zjednodušeniu 
požiadaviek právnych predpisov;

c) rieši nedostatky vo svojich posúdeniach rizika a stratégii kontroly a snaží sa 
vyriešiť pretrvávajúci problém oneskorení vo svojich auditoch zhody;

d) bude aktívnejšia v oblasti prepojovania sietí vnútroštátnych správnych orgá-
nov zodpovedných za čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto oblasti, aby 
mali možnosť navzájom sa od seba učiť a šíriť osvedčené postupy.

25 
Členské štáty (riadiace orgány, platobné agentúry):

a) zabezpečia, aby subjekty, ktoré sa podieľajú na riadení a čerpaní prostriedkov 
z rozpočtu EÚ, poznali pravidlá čerpania týchto prostriedkov, ako aj ďalšie 
požiadavky právnych predpisov;

b) prijmú vhodné a včasné opatrenia na riešenie nedostatkov, ktoré zistila Komi-
sia a EDA v rámci svojich auditov;

c) zvýšia a urýchlia svoje úsilie o zabezpečenie spoľahlivosti a aktuálnosti data-
báz IACS;

d) zlepšia kvalitu kontrol na mieste;

e) lepšie zadefinujú environmentálne podmienky súvisiace s vyplácaním dotá-
cií, aby mali väčší environmentálny dosah.
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

Všeobecné odkazy

 ο Stanovisko č. 1/2012 k niektorým návrhom nariadení v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou na 
roky 2014 – 2020

 ο Komisia, GR pre poľnohospodárstvo a GR pre rozvoj vidieka

 ο Metaštúdia o ponaučeniach získaných na základe uskutočnených hodnotení použiteľných ako vstupné informá-
cie pre prieskum čerpania prostriedkov EÚ v období 2000 – 2006, január 2008

Otázky zákonnosti a riadnosti

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 3 (Poľnohospodárstvo: podpora trhu a priama podpora)

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 4 (Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie)

 ο Osobitná správa č. 7/2010 „Audit postupu zúčtovania“

 ο Osobitná správa č. 8/2011 „Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky“

Priama pomoc

 ο Osobitná správa č. 10/2013 „Spoločná poľnohospodárska politika: Je osobitná podpora, ktorá sa poskytuje pod-
ľa článku 68 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, dobre navrhnutá a zavedená?“

 ο Správa Komisie o rozdelení priamej podpory poľnohospodárskym výrobcom (rozpočtový rok 2011), uverejnená 
v decembri 2012

 ο Osobitná správa č. 16/2012 „Účinnosť režimu jednotnej platby na plochu ako prechodného režimu podpory 
poľnohospodárov v nových členských štátoch“;

 ο Osobitná správa č. 11/2012 „Priama podpora na dojčiace kravy, bahnice a kozy v rámci čiastočného vykonávania 
opatrení SPS“

 ο Osobitná správa č. 7/2012 „Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: doterajší pokrok“
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 ο Osobitná správa č. 10/2011 „Je školský mliečny program a program podpory konzumácie ovocia v školách 
účinný?“

 ο Osobitná správa č. 5/2011 „Režim jednotnej platby (SPS): otázky, ktoré treba zodpovedať, aby sa zlepšilo jeho 
riadne finančné hospodárenie“

 ο Osobitná správa č. 10/2010 „Osobitné opatrenia v prospech poľnohospodárstva najvzdialenejších regiónov Únie 
a menších ostrovov v Egejskom mori“

 ο Osobitná správa č. 6/2010 „Dosiahla reforma trhu s cukrom svoje hlavné ciele?“

 ο Osobitná správa č. 14/2009 „Dosiahli nástroje riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami svoje hlavné 
ciele?“

 ο Osobitná správa č. 6/2009 „Potravinová pomoc Európskej únie určená odkázaným osobám: hodnotenie cieľov, 
prostriedkov a použitých metód“

Rozvoj vidieka

 ο Osobitná správa č. 12/2013 „Môžu Komisia a členské štáty preukázať, že rozpočtové prostriedky EÚ vyčlenené na 
politiku rozvoja vidieka sa riadne vynakladajú?“

 ο Osobitná správa č. 8/2013 „Podpora na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov z Európskeho poľnohospodárske-
ho fondu pre rozvoj vidieka“

 ο Osobitná správa č. 6/2013 „Dosiahli členské štáty a Komisia prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu vidiecke-
ho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi?“

 ο Osobitná správa č. 8/2012 „Zameranie pomoci na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov“

 ο Osobitná správa č. 5/2010 „Realizácia prístupu Leader v rozvoji vidieka“

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

 ο Osobitná správa č. 15/2013 „Bola zložka environmentálna politika programu LIFE účinná?“

 ο Osobitná správa č. 7/2011 „Je agroenvironmentálna podpora dobre navrhnutá a spravovaná?“

 ο Osobitná správa č. 11/2009 „Udržateľnosť projektov LIFE – príroda a ich riadenie Komisiou“
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Rybné hospodárstvo

 ο Osobitná správa č. 12/2011 „Prispeli opatrenia EÚ k prispôsobeniu kapacity rybárskych flotíl dostupným mož-
nostiam rybolovu?“

Bezpečnosť potravín, produkcia a označovanie

 ο Osobitná správa č. 1/2013 „Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania 
hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?“

 ο Osobitná správa č. 14/2012 „Zavedenie právnych predpisov EÚ v oblasti hygieny v bitúnkoch v krajinách, ktoré 
vstúpili do EÚ po roku 2004“

 ο Osobitná správa č. 9/2012 „Audit systému kontrol upravujúceho výrobu, spracovanie, distribúciu a dovoz ekolo-
gických produktov“

 ο Osobitná správa č. 11/2011 „Umožňuje koncepcia a riadenie systému zemepisných označení jeho účinnosť?“

 ο Osobitná správa č. 14/2010 „Riadenie systému veterinárnych kontrol dovozu mäsa Komisiou po reforme práv-
nych predpisov o hygiene z roku 2004“

 ο Osobitná správa č. 10/2009 „Informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 3 –  Bezpečnosť a občianstvo 17 725 2 179

Fond pre azyl a migráciu (AMF) 3 137 403

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) 3 764 403

Informačné systémy (Schengenský informačný systém SIS a Vízový informačný systém VIS) 139 19

Program Spravodlivosť 378 47

Program Práva a občianstvo 440 55

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany – členské štáty 224 28

Potraviny a krmivá 1 892 253

Program Zdravie pre rast 449 59

Program Spotrebiteľ 189 24

Program Tvorivá Európa 1 463 179

Európa pre občanov 186 23

Agentúry 4 003 535

Iné 679 86

Rozpätie 783 65

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011 (nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013). Údaje uvedené tu sú pri súčasných 
cenách (z internetovej stránky GR pre rozpočet).

Čo zahŕňa?

01 
VFR 3 zahŕňa niekoľko programov verejného záujmu, ako sú rozvoj vzdelávania 
a odbornej prípravy, ochrana spotrebiteľa, politika v oblasti potravín a zdravia, 
spravodlivosť, justičná spolupráca, práva a občianstvo, ako aj ochrana vonkajších 
hraníc EÚ.

02 
Spravovanie výdavkov v tejto oblasti je vo všeobecnosti buď delegované 
na agentúry alebo zdieľané spoločné s členskými štátmi. Činnosti sa spravidla 
vykonávajú formou viacročných programov, ktoré riadia európske výkonné 
agentúry1, vnútroštátne agentúry alebo podobné riadiace štruktúry v členských 
štátoch, ktoré prideľujú granty a zákazky na projekty alebo opatrenia vykonáva-
né súkromnými alebo verejnými príjemcami.

03 
Podpora má podobu programov financovania rozličných tematických (politic-
kých) oblastí a typov projektových činností za pomoci grantov na občianske 
iniciatívy alebo mobilitu v odvetví vzdelávania a odbornej prípravy. Projekty 
vykonávajú organizácie vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy, neziskové 
organizácie, súkromné firmy a orgány verejnej správy. Konečnými príjemcami sú 
jednotlivci, prevažne občania EÚ.

1 Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru (EACEA), 
Výkonná agentúra pre 
spotrebiteľov, zdravie 
a potraviny (CHAFEA).
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04 
Niektoré programy, menovite Fond pre vonkajšie hranice, Fond pre integráciu, 
Fond pre návrat a Európsky fond pre utečencov, sa však väčšinou riadia spoločne 
s členskými štátmi.

Čo sme zistili

Je čerpanie prostriedkov z rozpočtu za rok 2012 v súlade 
s pravidlami? (Zákonnosť a riadnosť výdavkov)

 ο Ovplyvnené významnými chybami? ÁNO

 ο Odhadovaná najpravdepodobnejšia chybovosť: 2,3 %

(Informácie, ktoré neboli oficiálne uverejnené, pochádzajúce z vyhlásenia o viero-
hodnosti (DAS) za rok 2009. Odvtedy nevznikla žiadna kapitola o okruhu 3 VFR).

05 
Samostatný audit výdavkov z okruhu 3 VFR sa naposledy uskutočnil v rámci DAS 
za rok 2009. Chybovosť vtedy tesne presiahla hranicu 2 %. Neboli zaznamenané 
žiadne významné nedostatky. Samotný okruh predstavuje len okolo 1,6 % celko-
vého objemu prostriedkov VFR na obdobie 2014 –2020.

Sú výdavky dobre spravované a aký majú dosah? (Riadne 
finančné hospodárenie)

06 
Napriek tomu, že výsledky auditov Dvora audítorov nie sú úplne uspokojivé, ne-
boli v oblasti riadenia zaznamenané žiadne významné problémy.

Možné riziká

07 
Financovanie pozostáva prevažne zo zálohových platieb („predbežného financo-
vania“), ktoré sú vyplácané agentúram EÚ a vnútroštátnym agentúram na finan-
covanie ich činností, a zo štvrťročných príspevkov na ich prevádzkové náklady. 
Platby vnútroštátnym agentúram sa realizujú po podpise zmluvy alebo po schvá-
lení pracovného programu, alebo po tom, ako Komisia schváli žiadosti o prepla-
tenie nákladov, ktoré preukazujú, že 70 % finančných prostriedkov predbežného 
financovania už bolo vyplatených príjemcom. Hrozí riziko, že riadiaci orgán alebo 
Komisia neodhalí neoprávnené, nadhodnotené alebo nepodložené výdavky za-
hrnuté do žiadostí príjemcov o preplatenie nákladov. Dvor audítorov však nezistil 
žiaden významný problém.
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08 
Vnútroštátne agentúry uzatvárajú dohody o grante so zúčastnenými organizá-
ciami a využívajú predbežné financovanie na vyplatenie záloh, ktoré zodpove-
dajú 80 % až 100 % odhadovaných nákladov. Tieto projekty sa obvykle dokončia 
a uzatvoria do troch rokov, príjemcovia následne predložia vnútroštátnej agen-
túre záverečnú správu. Vnútroštátna agentúra predkladá Komisii výročnú správu 
o všetkých dohodách. Komisia po schválení správy, vypočítaní a zúčtovaní koneč-
ného zostatku ukončí platnosť dohody s agentúrou. Takéto vysoké zálohové plat-
by v rámci predbežného financovania nemusia byť potrebné pre potreby začatia 
činnosti. Môžu navyše prispievať k chybám zákonnosti a riadnosti, keďže organi-
zácie môžu chcieť odôvodniť použitie záloh, ktoré im boli vyplatené. Vzhľadom 
na dlhé lehoty medzi uhradením záloh a uzavretím projektov môže dochádzať 
k problémom so spätným získaním nevyužitých prostriedkov.

Cesta vpred

09 
Komisia by mala zabezpečiť, že vynakladanie prostriedkov v tejto oblasti prinesie 
pridanú hodnotu EÚ. (Komisia) môže plniť významnú úlohu pri podpore spoloč-
ného využívania poznatkov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi 
a dodať tak skutočný európsky rozmer celému radu politických otázok spadajú-
cim do tohto okruhu.

Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

Všeobecné odkazy

 ο Osobitná správa č. 22/2012 „Prispievajú Európsky fond pre integráciu a Eu-
rópsky fond pre utečencov účinne k integrácii štátnych príslušníkov tretích 
krajín?“

 ο Osobitná správa č. 4/2010 „Možno predpokladať, že koncepcia a riadenie 
projektov mobility v rámci programu Leonardo da Vinci prinesú účinné 
výsledky?“

 ο Osobitná správa č. 2/2009 „Program verejného zdravia Európskej únie 
(2003 až 2007): efektívny spôsob zlepšovania zdravia?“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 2020

VFR 4 – Globálna Európa (všeobecný rozpočet EÚ)1 66 262

Európsky rozvojový fond (mimo všeobecného rozpočtu EÚ)2 30 506

SPOLU (všeobecný rozpočet + mimo rozpočtu) 96 768

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011 (nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/2013). Údaje uvedené tu sú pri súčasných cenách (z internetovej stránky GR pre 
rozpočet). 

2  Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade 
o financovaní pomoci Európskej únie na základe VFR na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade 
s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám 
a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 
6.8.2013, s. 1). 

(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 4 – Všeobecný rozpočet 66 262 8 335

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
(IPA riadi GR Regio, ktoré je zodpovedné za výdavky na politiku súdržnosti.) 11 699 1 574

Nástroj európskeho susedstva (ENI) 15 433 2 113

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) 19 662 2 310

Nástroj partnerstva s tretími krajinami 955 113

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) 1 333 179

Nástroj stability (IfS) 2 339 315

Humanitárna pomoc 6 622 905

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 2 339 315

Nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC) 225 31

Makrofinančná pomoc (MFA) 565 76

Záruky EÚ na operácie poskytovania pôžičiek 1 193 59

Mechanizmus civilnej ochrany (CPM) a Európske centrum pre núdzové reakcie (ERC) 145 20

Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (EUAV) 148 13

Iné akcie a programy 1 167 151

Decentralizované agentúry 154 21

Rozpätie 2 286 143

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011 (nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013). Údaje uvedené tu sú pri súčasných 
cenách (z internetovej stránky GR pre rozpočet).
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Čo zahŕňa?

01 
Samotné inštitúcie EÚ sú druhým najväčším darcom rozvojovej pomoci1. Spolu 
s členskými štátmi je EÚ najväčším oficiálnym darcom, ktorého príspevky tvoria 
viac než polovicu celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development 
Aid – ODA)2. Existujú však výrazné rozdiely medzi tým, na čo sa využíva oficiálna 
rozvojová pomoc EÚ v porovnaní s celkovou oficiálnou rozvojovou pomocou 
OECD, čo odráža odlišné priority EÚ. OECD využíva 54 % oficiálnu rozvojovú 
pomoc na projektovú pomoc, zatiaľ čo EÚ na tento druh činnosti vynakladá 
17 % oficiálnej rozvojovej pomoci. Krajiny OECD prispievajú spoločne 8 % svojej 
oficiálnej rozvojovej pomoci na mnohostranné financovanie (prostredníctvom 
agentúr OSN a medzinárodných organizácií), zatiaľ čo EÚ poskytuje na takéto 
mnohostranné financovanie 25 % svojej oficiálnej rozvojovej pomoci. A krajiny 
OECD spolu využívajú 3 % oficiálnej rozvojovej pomoci na poskytnutie priamej 
rozpočtovej podpory štátnym rozpočtom partnerských krajín, pričom 22 % ofici-
álnej rozvojovej pomoci EÚ smeruje na takúto podporu.

02 
Lisabonská zmluva priniesla tri hlavné zmeny v politike vonkajšej pomoci EÚ:

a) explicitne sa v nej uvádza, že prvoradým cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je 
odstrániť chudobu3;

b) vytvorila sa funkcia vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnost-
nú politiku;

c) bola stanovená zásada posilnenia súčinnosti vonkajšej činnosti EÚ prostred-
níctvom jednoty, dôslednosti a účinnosti konania Únie.

03 
Podľa článku 209 ZFEÚ má Európsky parlament a Rada rovnaké postavenie pri 
vykonávaní politiky v oblasti rozvojovej spolupráce („konajúc v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom“).

04 
Zodpovednosť za vonkajšiu pomoc EÚ patrí do spoločnej právomoci Komisie 
a členských štátov a zúčastňujú sa nej tri hlavné orgány:

a) Komisia;

b) Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

c) Európsky rozvojový fond (ERF).

1 Údaje OECD o oficiálnej 
rozvojovej pomoci (ODA).

2 Údaje OECD: Inštitúcie EÚ 
spolu s 15 členskými štátmi, 
ktoré sú členmi Výboru 
pre rozvojovú pomoc OECD, 
tvoria vyše 55 % celkovej 
oficiálnej rozvojovej pomoci.

3 Článok 208 konsolidovanej 
ZFEÚ.
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05 
Komisia a ESVČ spoločne formulujú programové a strategické ciele politiky EÚ 
v oblasti vonkajšej pomoci. Činnosti sú financované zo všeobecného rozpočtu EÚ 
a z rozpočtu ERF.

06 
Komisia nesie výhradnú zodpovednosť za plnenie programov rozvojovej 
pomoci a čerpanie finančných prostriedkov

a) EuropeAid je hlavným generálnym riaditeľstvom (GR), ktoré je poverené 
programovaním a vykonávaním vonkajšej pomoci EÚ. Ďalšie štyri GR sú zod-
povedné za konkrétne oblasti vonkajších opatrení4;

b) ESVČ bola ustanovená rozhodnutím Rady z 26. júla 20105 na návrh vysokého 
predstaviteľa6, svoju činnosť začala vykonávať v januári 2011. ESVČ je nezá-
vislá inštitúcia EÚ s právnou zodpovednosťou za vykonávanie politík, ktoré 
budú v súlade s ostatnými politikami EÚ;

c) ERF bol založený Rímskou zmluvou na poskytnutie pomoci africkým, ka-
ribským a tichomorským štátom, ktoré majú historickú väzbu na Európu, a je 
financovaný členskými štátmi mimo všeobecného rozpočtu EÚ. Európsky 
parlament má v otázkach financovania ERF, o ktorom sa rokuje na medzivlád-
nej úrovni medzi Radou a Komisiou, len poradnú úlohu. Európsky parlament 
však získal právo požadovať od Komisie vysvetlenie, ak sa domnieva, že návr-
hy podporujú iné oblasti ako rozvoj (napr. obchod, boj proti terorizmu atď.), 
alebo ak sa domnieva, že Komisia prekračuje svoj právny mandát.

07 
Komisia spravuje všeobecný rozpočet EÚ, ako aj rozpočet ERF. Od 10. ERF 
obsahujú nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na obidva 
zdroje financovania, určité malé rozdiely. Do konca súčasného ERF7 v roku 2020 
sa má prijať rozhodnutie o zlúčení rozpočtu ERF so všeobecným rozpočtom, čo sa 
bude kryť so začiatkom ďalšieho obdobia VFR. Pred finančnou krízou bola drvivá 
väčšina členských štátov stavala proti zlúčeniu.

08 
Samostatný rozpočet ERF má svoje výhody: na základe dohody z Cotonou EÚ 
a krajiny AKT zaviedli model spoločného vlastníctva a vzájomnej zodpovednosti. 
ERF nepatrí do pôsobnosti Európskeho parlamentu, dáva členským štátom väčšiu 
slobodu konať na základe svojho uváženia v súlade s Parížskou deklaráciou8 
a 90 % jeho prostriedkov smeruje do krajín s nízkymi príjmami v porovnaní so 
40 % zo všeobecného rozpočtu. S svojím sedemročným rozpočtom je v porovna-
ní s ročným rozpočtom EÚ financovanie z ERF predvídateľnejšie. Pokiaľ sa nesta-
novuje inak, tento dokument sa týka obidvoch rozpočtov spoločne.

4 GR pre humanitárnu pomoc 
a civilnú ochranu (ECHO), GR 
pre rozšírenie (ELARG), Útvar 
pre nástroje zahraničnej 
politiky (GR FPI): spoločná 
zahraničná a bezpečnostná 
politika (SZBP), nástroj 
stability, (reakcia na krízu 
a budovanie mieru), nástroj 
priemyselných krajín (ICI), 
volebné pozorovateľské misie 
a tlač a verejná diplomacia 
a GR pre obchod (obchod 
a vzťahy v oblasti investícií 
EÚ s nečlenskými krajinami 
EÚ v rámci obchodnej 
a investičnej politiky EÚ).

5 Rozhodnutie Rady 2010/427/
EÚ z 26. júla 2010 o organizácii 
a fungovaní Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ 
L 201, 3.8.2010, s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf

7 Obdobie 11. ERF bude trvať 
sedem rokov, od roku 2014 
do roku 2020, a skončí 
sa v rovnakom čase ako 
partnerská dohoda z Cotonou.

8 Parížska deklarácia o účinnosti 
pomoci z roku 2005: http://
www.oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf
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Čo sme zistili

Je čerpanie prostriedkov z rozpočtu za rok 2012 v súlade 
s pravidlami? (Zákonnosť a riadnosť výdavkov)

 ο Ovplyvnené významnými chybami? ÁNO

 ο Odhadovaná najpravdepodobnejšia chybovosť:

Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie 3,3 %
Európsky rozvojový fond (odlišný rozpočet): 3,0 %

09 
Vo väčšine prípadov sa vyčísliteľné chyby týkali neoprávnených výdavkov, ako sú 
výdavky uskutočnené mimo obdobia oprávnenosti, financovanie činností, ktoré 
neboli plánované v zmluve a nedodržiavanie postupov verejného obstarávania.

Sú výdavky dobre spravované a aký majú dosah? (Riadne 
finančné hospodárenie)

10 
EDA našiel dôkazy o nedostatočnej výkonnosti kontrolovaných programov 
a postupov.

11 
V oblasti vonkajšej pomoci prebiehajú opatrenia v komplexnom prostredí veľké-
ho množstva rozľahlých regiónov s odlišnou úrovňou z hľadiska rozvoja a/alebo 
správy. V posledných rokoch vzrástol medzinárodný záujem o získanie vplyvu 
v regiónoch AKT, čo pridáva istú mieru konkurencie medzi darcami v už i tak dosť 
zložitom prostredí. Podobne ako vo všetkých programoch EÚ finančné nástroje 
a spôsoby hospodárenia predstavujú špecifické riziká:

a) riadenie výdavkov v rozľahlých regiónoch je celkovo komplikované a plnenie 
všeobecných cieľov je neisté;

b) zakladanie partnerstiev a podpora ich vlastníckeho vzťahu môžu byť 
problematické;

c) dosiahnutie udržateľných výsledkov v partnerských krajinách často závisí 
od trvalej činnosti a financovania od externých darcov.
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12 
V tomto komplexnom prostredí má na účinnosť (výkonnosť) vynakladania výdav-
kov EÚ nepriaznivý vplyv najmä zložitosť koncepcie programov, nejasné ciele, ne-
dostatočné hodnotenie potrieb a nedostatočná udržateľnosť projektov z dôvodu 
nedostatočného zapojenia, ale aj:

a) nevhodný a/alebo pomalý vykonávací mechanizmus z dôvodu koncepcie 
programu a organizácie projektov;

b) nevhodné postupy stanovovania priorít a výberu programov a projektov;

c) problémy týkajúce sa riadenia a iné politické faktory;

d) nejednotný spôsob riadenia medzi útvarmi Komisie s rôznymi politickými 
cieľmi;

e) zlá koordinácia činností, hlavne v systémoch decentralizovaného alebo zdie-
ľaného hospodárenia;

f) nejasné priority alebo nedostatočné stanovovanie cieľov;

g) nejasné prepojenie medzi cieľmi a činnosťami;

h) nedostatok ukazovateľov, ktoré by umožňovali merať, či sa darí postupovať 
v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

13 
Nedostatočne splnené ciele a sklamanie nad porovnaním výsledkov a vynalo-
žených finančných prostriedkov môžu znížiť dôveryhodnosť a dobré meno EÚ, 
dokonca môžu ohroziť schopnosť EÚ optimálne využívať prostriedky v budúcich 
projektoch.



84VFR 4 – Globálna európa

Vysoko rizikové faktory

14 
Vonkajšia pomoc zahŕňa činnosti, ktoré sa uskutočňujú vo viac než 150 krajinách 
v zložitom geopolitickom prostredí. Mnohé partnerské krajiny majú nedostatoč-
né inštitucionálne, administratívne a finančné kapacity. So zemepisnými oblasťa-
mi, v ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, súvisia určité konkrétne riziká.

Konkrétne zdroje rizík v jednotlivých zemepisných oblastiach

Ázia, Stredná Ázia a Afrika Stredozemie, Blízky východ,  
Perzský záliv, Irán, Irak a Jemen

Kandidátske a potenciálne  
kandidátske krajiny

Nízky HND na obyvateľa1 Zvyčajne problém Nevzťahuje sa (zvyčajne) Nevzťahuje sa (zvyčajne)

Nízky index ľudského rozvoja2 Zvyčajne problém Nevzťahuje sa (zvyčajne) Nevzťahuje sa (zvyčajne)

Politická nestabilita3  
(a nedostatky v politickej, hospodár-
skej a/alebo sociálnej oblasti)

Zvyčajne problém (a najmä v Afrike 
a Strednej Ázii)

Zvyčajne problém (oblasť, kde hrozí 
najväčšie riziko)

Systémové nedostatky môžu mať 
dôsledky pre členské štáty

Ozbrojené konflikty a dedičstvo his-
torických konfliktov4 (vojnové zločiny, 
napätie medzi národnosťami…),

V Ázii a Afrike stále existuje niekoľko 
ohnísk závažných ozbrojených 
konfliktov. Celkovo sú v tejto oblasti 
bežné mierne konflikty.

Oblasť, v ktorej hrozí najväčšie riziko 
niekoľkých ozbrojených konfliktov 
(riziko sa zvýšilo s príchodom Arabskej 
jari)

Historické konflikty, ktoré predstavujú 
problém ohrozujúci regionálnu stabi-
litu a vysvetľujú nedostatok politickej 
vôle k regionálnej spolupráci

Vysoké riziko korupcie5 6 Zvyčajne problém Zvyčajne problém

Vyššia miera než vo väčšine členských 
štátov, ktorá môže mať dosah i na 
členské štáty a brániť výsledkom 
v boji proti organizovanému zločinu 

Malé odhodlanie budovať inštitúcie, 
slabé administratívne a finančné 
kapacity

Zvyčajne problém Zvyčajne problém Zvyčajne problém

Stagnujúca verejná podpora procesu 
rozšírenia v dôsledku nedostatočnej 
transparentnosti, koherentnosti či 
vierohodnosti procesu

Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa

Veľké riziko, najmä v súvislosti 
s korupciou a všeobecnými spoločen-
skými nedostatkami, a nie je zreteľná 
dostatočná snaha o riešenie.

Problémy s čerpaním pomoci Nevzťahuje sa Nevzťahuje sa

Slabé čerpanie nahromadenej pomoci 
na realizáciu predvstupovej pomoci 
v rámci decentralizovaného hospodá-
renia a nedostatky v spolufinancovaní 
prijímateľskými krajinami

Zdroj: EDA.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries. 
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
Pokiaľ ide o nákupy, príjemcovia sú početní, nachádzajú sa na rôznych miestach 
sveta a sú financovaní z rozličných nástrojov. Je možné, že všetci príjemcovia 
využívajú verejné obstarávanie, no s pravidlami EÚ, ktoré sa týkajú výdavkov, 
môžu byť oboznámení menej než so svojimi vlastnými vnútroštátnymi pravidlami 
pre nákupy. Monitorovanie dodržiavania pravidiel EÚ nemusí byť postačujúce 
v porovnaní s množstvom a rozptýlením kontrol, ktoré sa majú vykonať.

16 
Výdavky uskutočnené v rámci zmlúv o grante by mali osvedčiť externí audítori. 
Nezávislosť týchto audítorov môže byť menej spoľahlivá než v prípade EÚ.

17 
Vytvorenie ESVČ ešte pridalo na zložitosti, pretože vyžaduje úzku koordináciu 
a spoluprácu medzi ESVČ a Komisiou.

a) ESVČ a Komisia pripravujú rozličné fázy programového cyklu:

i) ESVČ má za úlohu naprogramovať financovanie z rozpočtu EÚ a rozpočtu 
ERF, ale tú istú úlohu má naďalej aj Komisia;

ii) delegácie EÚ vytvárajú svoje rozpočtové prognózy a rôzne medziútvaro-
vé skupiny (ESVČ, oddelenia Komisie) posudzujú návrhy;

iii) konečné programy predstavujú spoločne Komisia a ESVČ výboru Rady EÚ;

iv) Parlament vykonáva dohľad nad schváleným návrhom rozpočtu (s výnim-
kou ERF, ktorý nie je súčasťou všeobecného rozpočtu).

b) ESVČ je taktiež konfrontovaná s problémami s prijímaním zamestnancov, 
ktoré sú čiastočne spôsobené jej funkčným obdobím:

i) na podporu efektívnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ a členskými 
štátmi by 33 % zamestnancov delegácie mali tvoriť vyslaní príslušníci 
členských štátov;

ii) často sa stáva, že rozpočet, ktorý EÚ vyčleňuje na vonkajšiu pomoc, je na-
pätý a delegácie EÚ majú problém so získavaním zamestnancov a s udr-
žaním kvalifikovaných zmluvných zamestnancov;

iii) diplomatickí zástupcovia členských krajín sa obvykle prijímajú do vyšších 
platových tried ako úradníci prijímaní podľa služobného poriadku EÚ. 
Štrukturálne rozdiely v platoch a kariérnych možnostiach môžu ohroziť 
riadne fungovanie služby.
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18 
Finančné mechanizmy, ktoré EÚ používa špeciálne v rámci svojej vonkajšej pomo-
ci, názorne ukazujú riziká vonkajšej pomoci, ako sú ťažkosti s nastolením správnej 
rovnováhy medzi opatreniami, ktoré by mali byť na jednej strane dostatočne za-
cielené, aby umožňovali riešiť miestne potreby, a zároveň by mali mať dostatočný 
regionálny význam, aby podporovali celosvetový udržateľný pokrok.

a) rozpočtová podpora je riadená v rámci priameho centralizovaného hospo-
dárenia a to, či Komisia odsúhlasí platby, závisí od toho, či partnerská krajina 
splnila dohodnuté predbežné podmienky. Tieto podmienky vyžadujú, aby 
prinajmenšom existovala dobre vymedzená politická stratégia, stabilný mak-
roekonomický rámec a dôveryhodný záväzok zlepšiť verejnú finančnú správu. 
Po vyplatení sa prostriedky začlenia do rozpočtu partnerskej krajiny a majú 
prispieť k stanoveným cieľom;

b) dohody o poskytnutí príspevku uzavreté s medzinárodnými organizá-
ciami sú predmetom spoločného hospodárenia. Financovanie závisí od toho, 
či finančné postupy a administratíva organizácie zodpovedajú medzinárodne 
uznávaným štandardom. Nezávislý audítor posudzuje toto kritérium v mene 
Komisie na základe dokumentácie. Finančné prostriedky sa následne poskyt-
nú medzinárodnej organizácii na financovanie jej výdavkov;

c) programové odhady patria pod decentralizované hospodárenie. Finančné 
prostriedky riadi nezávislá administratívna štruktúra, riadiaci útvar progra-
mov (Programme Management Unit – PMU), ktorý je vymenovaný orgánom 
zastupujúcim partnerskú krajinu. PMU predkladá činnosti programových 
odhadov Komisii na predbežné schválenie v rámci decentralizovaného 
hospodárenia;

d) vo všetkých troch finančných mechanizmoch spočíva z hľadiska rozpočtu 
EÚ hlavný problém v tom, či boli rozpočtové prostriedky použité na zamýš-
ľané účely a či spĺňajú požiadavky EÚ súvisiace s efektívnosťou, účinnosťou 
a hospodárnosťou;

i) v prípade rozpočtovej podpory je hlavným rizikovým faktorom kombi-
nácia dvoch aspektov: finančné prostriedky sú zo svojej povahy nahra-
diteľné a partnerské krajiny majú často nedostatočné systémy správy 
verejných financií. Podmienky oprávnenosti, ktorým podlieha pridelenie 
finančných prostriedkov, sú príliš všeobecné a dajú sa vykladať rôznym 
spôsobom. Po vyplatení finančných prostriedkov existujú však len obme-
dzené možnosti kontroly ich primeraného využitia. Jedným z prvoradých 
cieľov rozpočtovej podpory EÚ je presadiť sa ako „hybná sila zmeny“, 
no u finančníka, ktorý sa zjavne nezaoberá účinnosťou, bude schopnosť 
presadzovať takýto cieľ minimálna;
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ii) nahraditeľnosť pridelených finančných prostriedkov EÚ predstavuje 
taktiež významný problém v dohodách o príspevkoch s medzinárodnými 
organizáciami. Peniaze sa obvykle zlučujú do fondov zahŕňajúcich prí-
spevky od viacerých darcov, tieto príspevky však nie sú účelovo viazané. 
Medzinárodné organizácie majú oproti EÚ výhodu zavedeného mena. 
Ako koordinátori pomoci sú schopní s väčšou pravdepodobnosťou urobiť 
na príjemcov dobrý dojem. Príspevky EÚ (inštitúcie a členské štáty spolu) 
nie sú koordinované, čo dáva EÚ menšiu silu pri vyjednávaní zmluvných 
podmienok s organizáciami. Napríklad informácie, ktoré poskytujú orga-
nizácie OSN, rovnako ako aj prístup inštitúcií EÚ k finančným údajom sú 
vo všeobecnosti obmedzené. Dostupné informácie o opatreniach nie sú 
dostatočné na to, aby sa dalo určiť, či ich vykonávanie bolo efektívne a či 
sa splnili ciele; nejasný zostáva i charakter administratívnych, nepriamych 
nákladov a nákladov na podporu. Podobne platí, že hoci príspevky EÚ sú 
zvyčajne významné, stáva sa, že nezískajú rovnaké uznanie a viditeľnosť 
ako príspevky od iných veľkých darcov, napr. USA;

iii) programové odhady, ktoré sa v súčasnosti používajú v menšej miere, 
poskytujú finančné prostriedky na činnosti, ktoré sú viac zamerané 
na miestne ciele, spájajú sa však s rizikom, že nesplnia zodpovedajúci 
a relevantný cieľ. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a dôklad-
ne kontrolované: každá výdavková položka sa kontroluje a osvedčuje 
na troch úrovniach9 a správa externého audítora je povinná. Riziko 
využívania finančných prostriedkov je síce obmedzené, ale financované 
programy nemusia byť účinné, ak nemajú dobrú koncepciu alebo nezod-
povedajú potrebám;

e) napokon tieto tri finančné mechanizmy sa líšia v miere výdavkov: zatiaľ čo 
rozpočtová podpora a dohoda o príspevku vo všeobecnosti spĺňajú všetky 
ciele z hľadiska čerpania rozpočtových prostriedkov (rozpočet a lehoty), 
rozpočet na programové odhady sa zvyčajne celý nevyužije. Keď sa finančné 
prostriedky zlučujú do rozpočtov so zameniteľnými prostriedkami, sa ťažisko 
kontrol a monitorovania presúva zo zmluvne pridelenej sumy na tempo plne-
nia rozpočtu.

9 PMU, prijímateľský orgán 
a Komisia (alebo jej delegácia), 
ktoré dostanú kópie 
všetkých administratívnych 
dokumentov a ktorých 
predbežný súhlas sa vyžaduje 
pri významných výdavkoch.
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Cesta vpred

Komisia

19 
Komisia by mala venovať väčšiu pozornosť na zabezpečenie toho, aby podmien-
ky, ktorými sa riadi prideľovanie rozpočtovej podpory, boli dostatočné na zabez-
pečenie používania prostriedkov na plánovaný účel.

20 
Rozdelenie úloh medzi ESVČ a útvarmi Komisie by sa malo zefektívniť v snahe 
uľahčiť koordináciu a vyhnúť sa prekrývaniu činností.

21 
Dôležitým krokom je správne vymedzenie potrieb a cieľov, ako aj podpora vlast-
níckeho vzťahu v partnerských štátoch, na zabezpečenie udržateľného rozvoja. 
Pokiaľ ide o poskytovanie pomoci, Dvor audítorov pravidelne odporúča uplatňo-
vanie prísnejších podmienok a dôraznejšieho politického dialógu. Poskytovanie 
pomoci by sa mohlo taktiež zlepšiť vďaka vyváženému pomeru financovania 
orientovaného na projekty a financovania globálnej politiky. Stanovenie dosta-
točných požiadaviek na predkladanie správ by malo zlepšiť koordináciu a moni-
torovanie finančných prostriedkov a zároveň by sa mal posilniť prenos zručností 
v oblasti správy a riadenia. V partnerských krajinách by sa mal posilniť vlastnícky 
vzťah k ich projektom a realizácia potrebných reforiem.
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

Všeobecné odkazy

 ο Osobitná správa č. 11/2010 „Riadenie podpory všeobecného rozpočtu Komisiou v krajinách AKT, Latinskej Ameri-
ky a Ázie“

 ο Osobitná správa č. 15/2009 a č. 3/2011 „Pomoc EÚ vykonávaná prostredníctvom organizácií OSN: rozhodovanie 
a monitorovanie“ a „Efektívnosť a účinnosť príspevkov EÚ poskytovaných prostredníctvom organizácií OSN 
v krajinách postihnutých konfliktom“

 ο Osobitná správa č. 12/2010 „Rozvojová pomoc EÚ pre základné vzdelávanie v subsaharskej Afrike a južnej Ázii“

 ο Osobitná správa č. 4/2009 „Riadenie zapojenia neštátnych subjektov do rozvojovej spolupráce ES Komisiou“

Otázky zákonnosti a riadnosti

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 7 (Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie)

 ο Výročná správa o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom (ERF)

Audity výkonnosti

 ο Osobitná správa č. 17/2013 „Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy Európskou úniou v rámci vonkajšej 
pomoci“

 ο Osobitná správa č. 14/2013 „Priama finančná podpora Európskej únie pre palestínsku samosprávu“

 ο Osobitná správa č. 9/2013 „Podpora EÚ na správu vecí verejných v Konžskej demokratickej republike“

 ο Osobitná správa č. 4/2013 „Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných“

 ο Osobitná správa č. 18/2012 „Pomoc Európskej únie Kosovu týkajúca sa právneho štátu“

 ο Osobitná správa č. 17/2012 „Prínos Európskeho rozvojového fondu (ERF) k udržateľnej cestnej sieti v subsahar-
skej Afrike“

 ο Osobitná správa č. 13/2012 „Rozvojová pomoc Európskej únie na zásobovanie pitnou vodou a základné hygie-
nické zariadenia v subsaharských krajinách“
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 ο Osobitná správa č. 6/2012 „Pomoc Európskej únie pre komunitu cyperských Turkov“

 ο Osobitná správa č. 5/2012 „Spoločný informačný systém pre vonkajšie vzťahy“

 ο Osobitná správa č. 1/2012: „Účinnosť rozvojovej pomoci Európskej únie v oblasti potravinovej bezpečnosti v sub-
saharskej Afrike“

 ο Osobitná správa č. 14/2011 „Zlepšila pomoc EÚ schopnosť Chorvátska riadiť financovanie po pristúpení?“

 ο Osobitná správa č. 3/2011 „Efektívnosť a účinnosť príspevkov EÚ poskytovaných prostredníctvom organizácií 
OSN v krajinách postihnutých konfliktom“

 ο Osobitná správa č. 1/2011 „Viedlo prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústre-
dia na delegácie k zlepšeniu poskytovania pomoci?“

 ο Osobitná správa č. 13/2010 „Začal sa nový nástroj európskeho susedstva a partnerstva úspešne uplatňovať na 
južnom Kaukaze (v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku) a dosahuje výsledky?“

 ο Osobitná správa č. 12/2010 „Rozvojová pomoc EÚ pre základné vzdelávanie v subsaharskej Afrike a južnej Ázii“

 ο Osobitná správa č. 11/2010 „Riadenie podpory všeobecného rozpočtu Komisiou v krajinách AKT, Latinskej Ameri-
ky a Ázie“

 ο Osobitná správa č. 18/2009 „Účinnosť podpory ERF pre regionálnu hospodársku integráciu vo východnej a v zá-
padnej Afrike“

 ο Osobitná správa č. 16/2009 „Riadenie predvstupovej pomoci Turecku Európskou komisiou“

 ο Osobitná správa č. 15/2009 „Pomoc EÚ vykonávaná prostredníctvom organizácií OSN: rozhodovanie 
a monitorovanie“

 ο Osobitná správa č. 12/2009 „Účinnosť projektov Komisie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí na západnom 
Balkáne“

 ο Osobitná správa č. 4/2009 „Riadenie zapojenia neštátnych subjektov do rozvojovej spolupráce ES Komisiou“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu
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(mil. EUR) (záväzky)

VFR 2014 – 20201 Rozpočet na rok 2014 
(konečný)

VFR 5 – Rozdelenie podľa návrhu rozpočtu Komisie 69 584 9 854

Administratívne výdavky inštitúcií 8 226

Európsky parlament 1 756

Európska rada a Rada Európskej únie 534

Európska komisia 4 694

Súdny dvor Európskej únie 355

Dvor audítorov 133

Európska služba pre vonkajšiu činnosť 519

Európsky hospodársky a sociálny výbor: 129

Výbor regiónov Európskej únie 88

Európsky ombudsman 10

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 8

Dôchodky 1 450

Európska škola 178

Náklady na decentralizované agentúry začlenené do 
iných okruhov VFR(1) 6 838 851

Okruh 1a –  Inteligentný a inkluzívny rast 2 293 243

Okruh 2 – Prírodné zdroje 388 52

Okruh 3 – Vnútorné politiky 4 003 535

Okruh 4 – Globálna Európa 154 21

Administratívne výdavky spolu1 76 422 10 705

1  VFR na roky 2014 – 2020 bol odsúhlasený v cenách z roku 2011. Údaje uvedené tu sú pri súčasných 
cenách (z internetovej stránky GR pre rozpočet).
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Čo zahŕňa?

01 
Tento okruh sa týka administratívnych výdavkov inštitúcií EÚ: náklady na zamest-
nancov (platy, príspevky a dôchodky), budovy, zariadenia, energiu, komunikáciu 
a informačné technológie.

02 
EÚ tiež v priebehu rokov zriadila viaceré agentúry, ktoré sa zaoberajú konkrétny-
mi úlohami1:

a) existuje šesť výkonných agentúr2. Sú zriadené na určité obdobie a sú povere-
né riadiacimi úlohami, ktoré sa týkajú vykonávania programov EÚ. Nachádza-
jú sa v sídle Európskej komisie v Bruseli alebo v Luxemburgu;

b) decentralizované agentúry a orgány a úrady sú nezávislé právnické osoby 
podľa európskeho verejného práva, ktoré majú iný právny status ako inštitú-
cie HEÚ. Od roku 2012 fungujú na základe nového spoločného rámca, kto-
rého cieľom je podporiť ich súdržnosť, účinnosť a zodpovednosť (spoločný 
prístup). Nachádzajú sa v rozličných členských štátoch a zohrávajú úlohu pri 
plnení politík EÚ, najmä v úlohách technického, vedeckého, prevádzkového  
a/alebo regulačného charakteru. Z 37 decentralizovaných agentúr Dvor audí-
torov kontroluje 343. S výnimkou piatich agentúr sú všetky plne financované 
z rozpočtu EÚ4;

c) agentúry a orgány Euratomu prispievajú k realizácii cieľov Zmluvy o zalo-
žení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Koordinujú 
výskumné programy členských štátov venované mierovému využitiu jadrovej 
energie, poskytujú znalosti, infraštruktúru a finančné prostriedky v oblasti 
jadrovej energie a zabezpečujú dostatočné množstvo a bezpečnosť dodávok 
energie;

d) spoločné podniky sú orgány EÚ (článok 208 nariadenia o rozpočtových pra-
vidlách) zriadené v partnerstve s ďalšími krajinami a organizáciami. Komisia 
má v súčasnosti zastúpenie v deviatich spoločných podnikoch. Päť z nich 
bolo zriadených v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu 
ako spoločná technologická iniciatíva.

1 Zoznam agentúr sa nachádza 
na stránke: http://europa.eu/
about-eu/agencies/.

2 Šiestimi výkonnými orgánmi 
zriadenými so zreteľom 
na nariadenie Rady (ES) 
č. 58/2003 z 19. decembra 
2002, ktoré stanovuje štatút 
výkonných orgánov, ktorým 
majú byť zverené niektoré 
úlohy v rámci riadenia 
programov Spoločenstva 
(Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1), sú:

 Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru (EACEA) 
Výkonná agentúra Európskej 
rady pre výskum (výkonná 
agentúra ERC) 
Výkonný orgán pre 
konkurencieschopnosť 
a inovácie (EACI), v súčasnosti 
nahradená Výkonnou 
agentúrou pre malé a stredné 
podniky (EASME) 
Výkonná agentúra pre zdravie 
a spotrebiteľov (EAHC), 
v súčasnosti nahradená 
Výkonnou agentúrou pre 
spotrebiteľov, zdravie 
a potraviny (CHAFEA) 
Výkonná agentúra pre výskum 
(REA) 
Výkonná agentúra pre 
transeurópsku dopravnú 
sieť (TEN-T EA), v súčasnosti 
nahradená Výkonnou 
agentúrou pre inovácie a siete

3 Z 37 decentralizovaných 
agentúr pôsobia tri v oblasti 
spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky, ktoré 
kontroluje kolégium audítorov 
menovaných členskými 
štátmi.

4 Dve agentúry využívajú 
príjmy plynúce z ich vlastných 
činností (CPVO v Angers, OHIM 
v Alicante); tri ďalšie agentúry 
sú čiastočne financované 
z rozpočtu EÚ (EASA v Kolíne, 
EMA v Londýne a CdT 
v Luxemburgu).
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Čo sme zistili

Je čerpanie prostriedkov z rozpočtu za rok 2012 v súlade 
s pravidlami? (Zákonnosť a riadnosť výdavkov)

 ο Ovplyvnené významnými chybami? NIE

 ο Odhadovaná najpravdepodobnejšia chybovosť: 0 %

03 
Výdavky v tejto oblasti sa spravidla považujú za nízko rizikové. Hlavnými rizikami 
sú nesprávne uplatňovanie postupov vo všetkých organizačných činnostiach, naj-
mä v tých, ktoré súvisia s obstaraním tovarov, služieb, prác, a prijímanie zamest-
nancov a riadenie ľudských zdrojov.

Sú výdavky dobre spravované a aký majú dosah? (Riadne 
finančné hospodárenie)

04 
V našich auditoch (DAS aj audity výkonnosti) neboli zaznamenané žiadne vý-
znamné nedostatky.

Vysoko rizikové faktory

05 
Napriek tomu, že v auditoch Dvora audítorov neboli zaznamenané významné 
nedostatky v hospodárení s rozpočtom EÚ na administratívu, niektoré problémy 
vyplývajú z povahy činností. Podstatu rozpočtových výdavkov tvoria ľudské zdro-
je, nákupy (obstarávanie) a náklady na budovy. Riziká spočívajú v nadmerných 
alebo sporných výdavkoch, ktoré by mohli poškodzovať dobré meno inštitúcií EÚ.
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06 
Ľudské zdroje:
Veľmi dôležitou úlohou politiky inštitúcií EÚ v oblasti ľudských zdrojov je zabez-
pečiť inštitúciám možnosť prijímať a udržať zamestnancov, ktorí sú dostatočne 
kvalifikovaní, aby bolo možné garantovať nezávislú, kvalifikovanú a motivovanú 
verejnú službu. Služobný poriadok, ktorý vymedzuje pracovné podmienky úrad-
níkov EÚ, je v niektorých ohľadoch nepružný:

a) úradníci (v stálom služobnom pomere) môžu byť prijatí len na základe 
verejných výberových konaní, ktoré sú veľmi selektívne (vo výberových 
konaniach na miesto európskeho úradníka uspeje v priemere 10 % uchádza-
čov). Organizácia týchto výberových konaní je zložitá a často ide o zdĺhavý 
postup, pretože sa musia konať vo všetkých členských štátoch a hlásia sa na 
ne tisícky uchádzačov. Pre dĺžku a zložitosť prijímania zamestnancov a tak-
tiež v dôsledku ťažkostí spojených s predvídaním potrieb v oblasti ľudských 
zdrojov sa ciele v oblasti prijímania zamestnancov často nedarí plniť. V ob-
dobí 2003 až 2006 sa podarilo potreby v oblasti prijímania zamestnancov 
naplniť len z dvoch tretín, takže je nutné o to viac sa spoliehať na zmluvných 
a dočasných pracovníkov. Zvyšovanie počtu dočasných zamestnancov nesie 
riziko, že inštitúcie EÚ stratia kontinuitu a spolu s ňou i skúsenosti a zručnosti. 
Audit agentúr, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, síce neodhalil prípady prijí-
mania zamestnancov, ktoré by nespĺňali predpisy, pri 17 zo 40 kontrolova-
ných agentúr však boli vznesené pripomienky týkajúce sa transparentnosti 
postupov prijímania zamestnancov a rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi 
o zamestnanie;

b) zamestnanie vo verejnom sektore býva atraktívne často len v časoch, ktoré 
sú z hospodárskeho hľadiska ťažké a je pravdepodobné, že existujúce platové 
a nástupné podmienky, ktoré tieto orgány ponúkajú, budú pre nových za-
mestnancov skôr menej lákavé. Predovšetkým nástupné pozície (AD 5 alebo 
AST 1/AST 3) v súčasnosti neponúkajú občanom mnohých členských štátov 
EÚ-15 konkurencieschopné platy ani zaujímavé kariérne vyhliadky, čo môže 
do budúcna predstavovať riziko zemepisnej nerovnováhy. Agentúry a dele-
gácie Rady a EÚ môžu okrem toho najímať dočasných úradníkov s pracovným 
zaradením, ktoré zodpovedá ich odbornej praxi, zatiaľ čo v ostatných inštitú-
ciách to tak nefunguje a je tam možné v súčasnosti prijímať len zamestnan-
cov s najnižším pracovným zaradením bez ohľadu na ich skúsenosti, pričom 
ich priemerný vek je 34 rokov;

c) zriedkavo sa taktiež uplatňujú opatrenia na riešenie problémov so zamest-
nancami, ktorí majú nízku výkonnosť.

07 
V súvislosti s prepojením medzi verejným a súkromným sektorom, a najmä 
zamestnávaním bývalých vyšších úradníkov v súkromných spoločnostiach, ktoré 
majú v záležitostiach EÚ nejaké záujmy, došlo síce so zavedením nových predpi-
sov k určitému pokroku5 smerom k politike „otáčavých dverí“, ktorú presadzuje 
Komisia, tieto predpisy však pripúšťajú rôzny výklad. Napríklad špeciálne na 
úradníkov zastávajúcich vysoké funkcie sa vzťahuje dvanásťmesačná čakacia 
lehota, tzv. cooling‑off obdobie, kým v súkromnom sektore je bežnou praxou 
dvojročná čakacia lehota. A zatiaľ čo sa čakacia lehota vzťahuje na činnosť stálych 
zamestnancov za posledné tri roky, postavenie dočasných zamestnancov zostáva 
nevyjasnené.

5 Nové nariadenie o služobnom 
poriadku z roku 2013 
ponecháva v platnosti rovnakú 
dvojročnú oznamovaciu 
lehotu, v rámci ktorej majú 
úradníci povinnosť oznamovať 
svoje nové pracovné funkcie, 
ktoré by mohli byť v rozpore 
s ich predchádzajúcim 
povolaním, zároveň však 
stanovuje, že úradníci 
zastávajúci vyššie funkcie 
budú musieť v období 12 
mesiacov dodržiavať osobitný 
režim po skončení ich výkonu 
(tzv. „cooling‑off period“). 
Všetky inštitúcie sú povinné 
uverejňovať každoročne 
informácie o uplatňovaní 
tohto pravidla vrátane 
zoznamu posudzovaných 
prípadov.
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08 
Nákupy (obstarávanie):

a) nakupovanie EÚ by malo byť v súlade s platnými predpismi verejného obsta-
rávania. Dvor audítorov síce v auditoch administratívnych výdavkov nezistil 
doposiaľ žiadne problémy, hlavné riziká však spočívajú v nedostatočnom 
plánovaní, v obchádzaní postupov verejného obstarávania alebo v nepouží-
vaní správnych postupov verejného obstarávania. Ťažké môže byť aj zade-
finovanie správnych výberových kritérií a kritérií na zadanie zákazky (napr. 
v niektorých projektoch, ako sú stavebné projekty alebo projekty v oblasti IT, 
sa nezriedka stáva, že postupne sa vyskytnú nepredvídané potreby a pôvod-
ný cenový odhad tak môže byť príliš nízky);

b) v dôsledku problémov so zavedením správneho postupu verejného obstará-
vania a najvhodnejších výberových kritérií môže byť niekedy ťažké dosiahnuť 
optimálny pomer medzi kvalitou a cenou. Podobne i napriek tomu, že si EÚ 
kladie za cieľ otvoriť zadávacie konania čo najväčšiemu počtu dodávateľov, 
môže objem nákupov týchto inštitúcií (rozsiahle potreby, široký zemepisný 
rozsah) znemožňovať účasť malých a stredných podnikov;

c) Útvar Komisie pre vnútorný audit poukázal na potrebu zlepšiť spôsob, akým 
inštitúcie nakupujú, aby bolo možné riešiť nedostatky v plánovaní a kon-
trolných postupoch, nedodržiavaní nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
problémy s vyhodnocovaním ponúk a nejednotnosť postupov.

09 
Politika v oblasti budov – stavebné náklady predstavujú jednu z hlavných zlo-
žiek rozpočtu EÚ na administratívu. Od roku 1996 dávajú inštitúcie EÚ prednosť 
nakupovaniu budov pred dlhodobými prenájmami, pretože skúsenosti ukazujú, 
že kúpa kancelárskych priestorov je o 40 až 50 % lacnejšia než ich prenájom6. 
Pretože si EÚ až do roku 2013 nemohla na financovanie stavebných projektov 
požičiavať finančné prostriedky, bolo nutné hľadať inovatívne riešenia, ktoré by 
ich financovanie umožnili. Využívanie účelovo vytvorených subjektov a ďalších 
komplexných štruktúr financovania by mohlo mať určitý dosah na celkové projek-
tové náklady, a teda i na pomer hodnoty a ceny. Stavebné investície sú dlhodobé 
projekty, ktoré vyžadujú plánovanie a realistický odhad personálnych služieb, čo 
je v rámci ročného rozpočtu prinajmenšom zložité. Okrem toho sústredenie inšti-
túcií v Európskej štvrti v Bruseli a v štvrti Kirchberg v Luxemburgu prudko zvýšilo 
náklady na prenájom kancelárií, čo malo nepriaznivý dosah na schopnosť inštitú-
cií vyjednať výhodné ceny za budovy, ktoré sa nachádzajú v týchto oblastiach.

6 Pozri osobitnú správu 
č. 2/2007 o výdavkoch 
inštitúcií na budovy spolu 
s odpoveďami inštitúcií  
(Ú. v. EÚ C 148, 2.7.2007, s. 1).
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10 
Postupy v agentúrach – autonómne decentralizované agentúry môžu kompliko-
vať koordináciu a monitorovaciu činnosť Komisie:

a) nedostatky v riadení grantov, ktoré poskytujú agentúry, môžu viesť k uzná-
vaniu neoprávnených výdavkov. Predbežné a následné kontroly v súvislosti 
s riadením grantov bývajú často nedostatočné. Agentúry pri potvrdzovaní 
presnosti a oprávnenosti výdavkov, ktoré žiadajú príjemcovia preplatiť, 
zakaždým nepreverujú podporné dokumenty a spoliehajú sa na osvedčenia 
vydávané audítormi alebo vnútroštátnymi orgánmi. Problematické môžu byť 
v niektorých agentúrach aj nákupy (verejné obstarávanie);

b) Komisia zabezpečuje plnenie rozpočtu nepriamo prostredníctvom agentúr7. 
Podľa nových požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2013 
nezávislí externí audítori overujú ročné účtovné závierky decentralizovaných 
agentúr. EDA by mal vziať do úvahy výsledky týchto auditov uskutočnených 
nezávislými externými audítormi pri príprave svojich špecifických ročných 
správ o jednotlivých agentúrach. Práca týchto externých audítorov nemusí 
mať vždy dostatočnú kvalitu a EDA sa na ňu nemôže spoliehať.

11 
Európske školy poskytujú vzdelanie deťom zamestnancov európskych inštitúcií 
a orgánov, úradov a agentúr. Ide o medzivládne subjekty, ktorých riadenie zabez-
pečuje správna rada tvorená zástupcami ministerstva školstva z každého členské-
ho štátu, zástupcami Komisie (GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť) a generálnym 
tajomníkom európskych škôl. Hlavné výzvy súvisiace s rizikami, ktoré môžu brániť 
poskytovaniu účinného vzdelávania (neúmerne vysoký dopyt po vzdelávaní 
v anglickom oddelení, pracovné podmienky zamestnancov, ktoré komplikujú pri-
jímanie pedagogických pracovníkov, administratívna štruktúra a organizácia škôl, 
ktorá sa nemení a nezohľadňuje nové potreby, zastarané systémy financovania 
a vnútornej kontroly). Útvar pre vnútorný audit sa nazdáva, že 20 z 35 identifiko-
vaných procesov má veľký dosah a vysoké zostatkové riziko.

12 
Administratívne výdavky – peňažné príspevky vyplácané návštevníckym 
skupinám v Európskom parlamente. Prax vyplácania hotovostných platieb 
bez dokladov o výdavkoch, ktoré sa následne predkladajú na spätné preplatenie 
výdavkov návštevníka a ktorá bola prvýkrát vykázaná v roku 20108, pokračuje 
a pre dobré meno tejto inštitúcie predstavuje značné riziko.

7 Článok 58 ods. 1 písm. c) bodu 
iv) a článok 208 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

8 Pozri body 7.13 až 7.14 výročnej 
správy Dvora audítorov za rok 
2010.
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

Otázky zákonnosti a riadnosti

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitola 9 (Administratívne výdavky)

 ο Špecifické ročné správy EDA za rok 2012 týkajúce sa agentúr EÚ

Audity výkonnosti

 ο Osobitná správa č. 15/2012 „Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentú-
rach EÚ“

 ο Osobitná správa č. 12/2012 „Zlepšili Komisia a Eurostat proces tvorby spoľahli-
vej a hodnovernej európskej štatistiky?“

 ο Osobitná správa č. 10/2012 „Účinnosť personálneho rozvoja v Európskej 
komisii“

 ο Osobitná správa č. 2/2011 „Kontrola prijatia opatrení na základe osobit-
nej správy č. 1/2005 týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom“

 ο Osobitná správa č. 13/2009 „Je delegovanie realizačných úloh na vykonávacie 
agentúry dobrou voľbou?“

 ο Osobitná správa č. 9/2009 „Efektívnosť a účinnosť činností pri výbere pra-
covníkov Európskym úradom pre výber pracovníkov spolu s odpoveďami 
Európskeho úradu pre výber pracovníkov“

 ο Osobitná správa č. 5/2009 „Správa pokladne Komisie“

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte tlačového tajomníka Dvora audítorov.
E-mail: press@eca.europa.eu
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Čo zahŕňa

01 
Verejné obstarávanie EÚ je kľúčovým nástrojom politiky zavedenia jednotného 
trhu. Cieľom pravidiel verejného obstarávania je okrem iného zabezpečiť, aby sa 
pri udeľovaní verejných zákaziek1 dodržiavali zásady ZFEÚ a základné slobody.

02 
V roku 2011 predstavovali verejné výdavky EÚ-27 na práce, tovary a služby 19,7 % 
ich HDP (2 406 mld. EUR)2. Približne 20 % celkových verejných výdavkov podlieha 
pravidlám verejného obstarávania EÚ. V tom istom roku bolo 42 mld. EUR vy-
členených na štrukturálne fondy EÚ (EFRR, Kohézny fond a ESF), z čoho sa veľká 
väčšina implementuje prostredníctvom verejného obstarávania3. V období 2006 – 
2009 cezhraničné verejné obstarávanie predstavovalo približne 15 % hodnoty 
zákaziek udelených v EÚ4.

03 
V EÚ viac než 250 000 verejných obstarávateľov organizuje vyše 2 milióny postu-
pov každý rok na účely udelenia verejných zákaziek. Verejnými obstarávateľmi 
môžu byť verejné subjekty alebo za istých podmienok aj súkromné podniky.

04 
EÚ taktiež podporuje otvorenie verejného obstarávania prostredníctvom me-
dzinárodnej hospodárskej súťaže: je signatárom Dohody o vládnom obstarávaní 
(GPA)5 Svetovej obchodnej organizácie a uzavrela ustanovenia o vládnom obsta-
rávaní v tretích krajinách prostredníctvom dohôd o voľnom obchode.

05 
Cieľom právnych predpisov EÚ je zabezpečiť, aby spoločnosti zo všetkých 
členských štátov mali možnosť súťažiť o verejné zákazky nad stanovený limit, 
odstrániť právne a administratívne prekážky na účasť v cezhraničných tendroch, 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a znížiť rozsah diskriminačných nákupov 
zabezpečením transparentnosti:

a) dve smernice EÚ (o verejných zákazkách na práce, dodávku tovaru a na služ-
by6 a verejnoprospešných službách (v odvetviach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a poštových služieb)7) regulujú verejné zákazky nad 
určitú hodnotu v EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP). Budú na-
hradené revidovanými smernicami a novou smernicou o udeľovaní koncesií8 
prijatou 15. januára 2014. Zákazky v oblasti obrany9 a služby všeobecného 
záujmu10 sa riadia inými pravidlami;

b) v smerniciach EÚ sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie transparentnosti, 
regulovanie postupov s cieľom poskytnúť všetkým uchádzačom vo verejnom 
obstarávaní spravodlivú šancu a stanoviť nediskriminačné technické špeci-
fikácie. Smernice EÚ sa transponujú do vnútroštátnych zákonov o verejnom 
obstarávaní, čím sa zabezpečí jednotný právny rámec v celej EÚ;

1 Voľný pohyb tovaru (článok 
28 ZFEÚ) a služieb (článok 56), 
sloboda usadiť sa (článok 49) 
a sloboda poskytovať služby, 
nediskriminácia a rovnaké za-
obchádzanie, proporcionalita, 
transparentnosť a vzájomné 
uznávanie (články 18 a 53).

2 Právne predpisy EÚ v oblasti 
verejného obstarávania: 
dosahovanie výsledkov, 
zhrnutie hodnotiacej správy 
(pracovný dokument Generál-
neho riaditeľstva Komisie pre 
vnútorný trh a služby, http://
ec.europa.eu/internal_mar-
ket/publicprocurement/
docs/modernising_rules/
executive-summary_en.pdf).

3 Európsky dvor audítorov, 
výročné správy za rozpočtový 
rok 2011, s. 120 a 152 (Ú. v. EÚ 
C 344, 12.11.2012, s. 1). Presná 
suma vyčlenená prostredníc-
tvom verejného obstarávania 
nie je k dispozícii.

4 Priame cezhraničné verejné 
obstarávanie predstavuje 
len 1,6 % udelených zákaziek 
a zhruba 3,5 % hodnoty 
zákaziek udelených v období 
2006 – 2009. Nepriame cezhra-
ničné verejné obstarávanie 
prostredníctvom zahranič-
ných afiliácií alebo dcérskych 
spoločností predstavovalo 
11,4 % zákaziek a 13,4 % podľa 
hodnoty v rovnakom období.

5 GPA je viacstranná dohoda, 
ktorej cieľom je otvoriť medzi-
národnú súťaž, ktorá zveruje 
práva a povinnosti signatárom 
GPA.

6 Smernica Európskeho par-
lamentu a Rady 2004/18/ES 
z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných 
zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru 
a verejných zákaziek na služby 
(Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, 
s. 114).

7 Smernica Európskeho par-
lamentu a Rady 2004/17/ES 
z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania sub-
jektov pôsobiacich v odvet-
viach vodného hospodárstva, 
energetiky, dopravy a pošto-
vých služieb (Ú. v. EÚ L 134, 
30.4.2004, s. 1).

8 Nové postupy verejného 
obstarávania prijal Európsky 
parlament 15. januára 2014. Do 
apríla 2016 musia členské štáty 
zaviesť ustanovenia nových 
pravidiel do vnútroštátnych 
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c) európska legislatíva sa snaží garantovať uchádzačom právnu nápravu 
zo strany verejných obstarávateľov, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá11, 
a Európsky súdny dvor má značnú judikatúru v súvislosti s výkladom 
a uplatňovaním smerníc EÚ a všeobecných zásad rovnakého zaobchádzania 
a transparentnosti;

d) pri nákupoch pod limitnou hodnotou sa členské štáty môžu rozhodnúť uplat-
niť pravidlá EÚ. Sloboda členských štátov navrhovať ich vlastné vnútroštátne 
pravidlá v oblasti verejného obstarávania je však obmedzená požiadavkou 
zohľadniť judikatúru Európskeho súdneho dvora o všeobecných zásadách 
rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

06 
Výdavky z rozpočtu EÚ, ktoré riadia inštitúcie a agentúry EÚ, taktiež podliehajú 
pravidlám verejného obstarávania EÚ stanovenými v nariadení o rozpočtových 
pravidlách.

07 
Podľa OECD je verejné obstarávanie aktivitou vlády, ktorá je najviac náchylná 
na plytvanie, podvod a korupciu pre jej zložitosť, objem finančných tokov, ktoré 
vytvára, a úzku interakciu medzi verejným a súkromným sektorom12.

08 
Avšak transparentnosť a politika otvoreného verejného obstarávania môžu byť 
významným nástrojom v boji proti korupcii. GR pre rozpočet, GR Regio a Európ-
sky úrad pre boj proti podvodom vypracovali rozsiahle usmernenia pre manažé-
rov, ktorí vykonávajú a kontrolujú verejné obstarávanie, s cieľom zabezpečiť, aby 
sa pravidlá v oblasti verejného obstarávania dodržiavali správne pri administra-
tívnych aj prevádzkových výdavkoch.

Čo sme zistili

09 
Verejné obstarávanie je hlavnou rizikovou oblasťou, kde v každej fáze môže 
dochádzať k nepoctivému správaniu a praktikám, akými sú konflikty záujmov, 
zvýhodňovanie, podvody a korupcia, ktoré môžu narušiť spravodlivú hospodár-
sku súťaž a odradiť uchádzačov.

10 
Ak sa správne realizuje, vedie k úspore verejných zdrojov a dobrej správe pri vyu-
žívaní týchto finančných prostriedkov, budovaním disciplíny na podporu lepšieho 
využitia zdrojov, väčšej efektívnosti a znižovania rizika zvýhodňovania či korupcie 
pri verejnom obstarávaní.

zákonov. Novými právnymi 
predpismi sa prepracúvajú 
súčasné pravidlá o verejnom 
obstarávaní EÚ a po prvýkrát 
sa stanovujú spoločné normy 
EÚ pre koncesné zmluvy na 
podporu spravodlivej hospo-
dárskej súťaže a zabezpečenie 
najlepšej hodnoty zavedením 
nových kritérií zadávania 
zákaziek, ktoré kladú väčší 
dôraz na zohľadnenie envi-
ronmentálnych, sociálnych 
aspektov a inovácie. Rýchlosť, 
s akou členské štáty prijmú 
a zavedú nové smernice do 
ich vnútroštátnych právnych 
predpisov, bude rôzna s tým, 
že právne predpisy v oblasti 
verejného obstarávania budú 
obzvlášť zložitejšie v období 
od januára 2016, keďže budú 
platiť rôzne pravidlá. Cieľom 
nových pravidiel je zjedno-
dušiť nákup a zvýšiť pružnosť 
umožnením širšieho využitia 
rokovaní pred zverejnením. 
Tým sa môže zvýšiť riziko 
neuplatnenia postupov 
týkajúcich sa transparentnosti 
a rovnakého zaobchádzania.

9 Smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2009/81/ES z 13. 
júla 2009 o koordinácii postu-
pov pre zadávanie určitých 
zákaziek na práce, zákaziek na 
dodávku tovaru a zákaziek na 
služby verejnými obstarávateľ-
mi alebo obstarávateľmi v ob-
lastiach obrany a bezpečnosti 
a o zmene a doplnení smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. 
EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

10 Pre zákazky na poskytnutie 
služieb všeobecného záujmu 
(energetika, telekomunikácie, 
doprava, rádio a televízia, 
poštové služby, vzdelávanie, 
zdravotnícke a sociálne služby) 
má EÚ spoločné pravidlá na 
zlepšenie konkurencieschop-
nosti pri súčasnom dodržia-
vaní diverzity vnútroštátnych 
systémov.

11 Smernica o opravných 
prostriedkoch: Smernica Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 
2007/66/ES z 11. decembra 
2007, ktorou sa menia a dopĺ-
ňajú smernice Rady 89/665/
EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide 
o zvýšenie účinnosti postupov 
preskúmania v oblasti zadáva-
nia verejných zákaziek (Ú. v. EÚ 
L 335, 20.12.2007, s. 31).

12 OECD Boj proti korupcii vo 
verejnom sektore: integrita vo 
verejnom obstarávaní (www.
oecd.org/gov/ethics/integrity-
inpublicprocurement.htm).
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11 
Pri vlastných nákupoch Komisie môže využívanie rámcových zmlúv obmedziť 
prístup na trh pre MSP tým, že len veľké organizácie môžu poskytnúť požadova-
né služby.

12 
Taktiež existuje riziko, že následné nákupy môžu byť uskutočnené na sumy tesne 
pod hranicou pre uplatnenie pravidiel verejného obstarávania.

13 
V členských štátoch obrovský počet verejných obstarávateľov, ktorí spravujú roz-
počty rôznej veľkosti a s veľmi odlišnými administratívnymi kapacitami, realizu-
júci verejné obstarávanie v prostredí zložitých právnych predpisov EÚ, členských 
štátov a niekedy regionálnych požiadaviek, znamená, že je priestor na vznik chýb. 
Okrem toho právny rámec môže predstavovať ďalšiu vrstvu nepružnosti v zloži-
tom verejnom obstarávaní a prinášať so sebou vyššie administratívne náklady na 
nákup.

14 
Audity zhody vykonávané Dvorom audítorov neustále odhaľujú vysokú chybo-
vosť týkajúcu sa dodržiavania pravidiel verejného obstarávania v oblasti sú-
držnosti. Dvor audítorov zistil, že rôzne chyby, ktoré ovplyvňujú riadenie týchto 
zákaziek, predstavujú značnú časť odhadovanej chybovosti v oblasti súdržnosti. 
Napríklad v roku 2012 vyčísliteľné chyby týkajúce sa nedodržania pravidiel EÚ 
alebo vnútroštátnych pravidiel verejného obstarávania predstavovali 52 % odha-
dovanej chybovosti v regionálnej politike (najpravdepodobnejšia chybovosť bola 
6,8 %) a 26 % odhadovanej chybovosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí 
(najpravdepodobnejšia chybovosť bola 3,2 %)13.

15 
Zo skúseností Dvora audítorov medzi najčastejšie porušenia postupov verejného 
obstarávania okrem iného patrí:

a) priame zadanie zákaziek bez zdôvodnenia, vrátane priameho zadania doda-
točných prác alebo služieb, ktoré prevyšujú limity stanovené v pravidlách EÚ 
a vnútroštátnych pravidlách;

b) rozdelenie zákaziek s cieľom obísť pravidlá verejného obstarávania;

c) nedostatočné alebo žiadne zverejnenie výberových konaní a/alebo rozhod-
nutí o udelení zákazky;

d) použitie nevhodných technických špecifikácií a výberových kritérií, ktoré 
obmedzujú hospodárska súťaž;

e) uplatnenie nesprávnych metód na hodnotenie ponúk;

13 Európsky dvor audítorov, 
výročné správy za rozpočtový 
rok 2012, body 5.26, 5.33, 6.10 
a 6.15.
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f) porušenia zásady rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi počas postupu 
udelenia zákazky;

g) zásadné zmeny v zmluvných podmienkach po udelení zákazky;

h) a nedostatky v dokumentácii (súťažné podklady, postupy hodnotenia).

Čo je potrebné urobiť/Čo Dvor audítorov odporučil 
v minulosti

16 
Zo skúseností Dvora audítorov z auditov verejného obstarávania vyplýva, že 
opakujúce sa problémy s nedodržiavaním predpisov, ktoré vedú k významným 
chybám ovplyvňujúcim zákonnosť a riadnosť transakcií, súvisia so slabou im-
plementáciou súčasných pravidiel a na úrovni realizácie stále existuje značný 
priestor na zlepšenie.

17 
V následných hodnoteniach vykonávaných v mene Komisie sa požaduje zjedno-
dušenie pravidiel verejného obstarávania EÚ. Avšak nové smernice (ktoré sa budú 
musieť zaviesť do 24 mesiacov)14 prinášajú požiadavky na verejných obstaráva-
teľov zvažovať sociálne a environmentálne aspekty v ich politike obstarávania. 
Nová legislatíva zjednodušuje postupy pre verejných obstarávateľov, ale môže 
sťažiť posúdenie, či sa uplatňujú zásady rovnakého zaobchádzania a transpa-
rentnosti. Taktiež zavedie prvok subjektivity a dodatočnej zložitosti v tom, že 
uplatňovanie pravidiel sociálnych a environmentálnych aspektov bude závisieť 
od výkladu.

18 
Komisia by mohla zohrávať úlohu v zhromažďovaní a šírení osvedčených po-
stupov v rámci EÚ aj mimo jej územia s cieľom umožniť politikom v členských 
štátoch učiť sa od ostatných. Mohlo by to podporiť vytváranie sietí a koordináciu 
medzi členskými štátmi v tejto záležitosti.

14 Návrhy z decembra 2011 
schválila Rada v júni 2013 
a Európsky parlament ich 
prijal 15. januára 2014. 
(Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/
EÚ z 26. februára 2014 
o verejnom obstarávaní 
a o zrušení smernice 2004/18/
ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 
s. 65); smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/23/
EÚ z 26. februára 2014 
o udeľovaní koncesií (Ú. 
v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1); 
smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/25/
EÚ z 26. februára 2014 
o obstarávaní vykonávanom 
subjektmi pôsobiacimi 
v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb 
a o zrušení smernice 2004/17/
ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, 
s. 243)).
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Užitočné čítanie/správy a stanoviská EDA

 ο Správa EÚ o boji proti korupcii, časť IV Verejné obstarávanie (Com(2014) 38 final z 3. februára 2014)

 ο Stanovisko č. 4/2011 k Zelenej knihe Komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania

 ο Právne predpisy EÚ v oblasti verejného obstarávania: dosahovanie výsledkov, zhrnutie hodnotiacej správy 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive-summary_en.pdf)

 ο Internetová stránka GR pre vnútorný trh a služby

 ο Výročná správa EDA za rok 2012, kapitoly 1, 5 a 6.

 ο Európsky úrad pre boj proti podvodom: Červené vlajky vo verejnom obstarávaní / podvodné mechanizmy

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte pracovníka tlačového oddelenia Dvora audítorov:
E-mail: press@eca.europa.eu

Túto situačnú správu prijal Dvor audítorov v Luxemburgu na svojom zasadnutí 
dňa 25. júla 2014.

 Za Dvor audítorov

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 predseda



AKO ZÍSKAŤ PUBLIKÁCIE EÚ

Bezplatné publikácie:

•  jeden kus:  
prostredníctvom webovej stránky EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  viac kusov alebo plagátov/máp:  
na zastúpeniach Európskej únie (http://ec.europa.eu/represent_sk.htm); v delegáciách, ktoré sídlia 
v nečlenských krajinách EÚ (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sk.htm); kontaktovaním služby 
Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm);  
na bezplatnom telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 (v rámci EÚ) (*).
(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si 
však môžu účtovať poplatok).

Platené publikácie:

• prostredníctvom webovej stránky EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Predplatné:

•  prostredníctvom obchodných distribútorov Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm).



Q
J-06-140-39-SK-N

EURÓPSKY
DVOR
AUDÍTOROV


	OBSAH
	ČASŤ I
	ZHRNUTIE
	ČASŤ II – AKO ČO NAJLEPŠIE VYUŽÍVAŤ PENIAZE EÚ: SITUAČNÁ SPRÁVA O RIZIKÁCH FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOM EÚ
	OBSAH
	ÚVOD
	ČO SÚ FINANCIE EÚ A AKO SÚ SPRAVOVANÉ?
	ROZPOČET EÚ
	KONKRÉTNE OPATRENIA V REAKCII NA FINANČNÚ KRÍZU A KRÍZU ŠTÁTNEHO DLHU
	ZLOŽITÝ ROZPOČTOVÝ SYSTÉM EÚ


	AKÉ SÚ RIZIKÁ Z HĽADISKA RIADNEHO FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA?
	ČO NEFUNGUJE A PREČO?
	ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV EÚ: VYNAKLADANIE PEŇAZÍ PODĽA PRAVIDIEL
	RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE: ROZPOČET EÚ A VÝSLEDKY
	NIEKTORÉ KONKRÉTNE RIZIKOVÉ FAKTORY

	AKÉ SÚ PRÍLEŽITOSTI A ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?
	ZAMERANIE NA VÝSLEDKY A PRIDANÚ HODNOTU EÚ
	ZAMERANIE NA RIADENIE VÝKONNOSTI
	ZAMERANIE NA ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
	KONTROLNÉ OPATRENIA A PRÁCA INÝCH
	PRESKÚMANIE V POLOVICI OBDOBIA

	PRÍLOHA I – RIZIKÁ, KTORÉ SA MÔŽU VYSKYTNÚŤ PRI VYNAKLADANÍ PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU
	ČASŤ III – AKO ČO NAJLEPŠIE VYUŽÍVAŤ PENIAZE EÚ: SITUAČNÁ SPRÁVA O RIZIKÁCH FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOM EÚ: INFORMAČNÉ PREHĽADY
	OBSAH
	PRÍJMY
	ČO ZAHŔŇAJÚ?
	ČO SME ZISTILI
	SÚ ZÍSKANÉ PRÍJMY ZA ROK 2012 SPRÁVNE A ÚPLNÉ A DOBRE SPRAVOVANÉ?

	VYSOKO RIZIKOVÉ FAKTORY
	CESTA VPRED	
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VFR 1 – INTELIGENTNÝ A INKLUZÍVNY RAST
	ČO ZAHŔŇA?	
	ČO SME ZISTILI
	JE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU NA ROK 2012 V SÚLADE S PRAVIDLAMI? (ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV)
	SÚ VÝDAVKY DOBRE SPRAVOVANÉ A AKÝ MAJÚ DOSAH? (RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE)

	VYSOKO RIZIKOVÉ FAKTORY
	CESTA VPRED
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VFR 2 – PRÍRODNÉ ZDROJE
	ČO ZAHŔŇA?
	ČO SME ZISTILI
	JE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU NA ROK 2012 V SÚLADE S PRAVIDLAMI? (ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV)
	SÚ VÝDAVKY DOBRE SPRAVOVANÉ A AKÝ MAJÚ DOSAH? (RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE)

	VYSOKO RIZIKOVÉ FAKTORY
	CESTA VPRED	
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE / SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VFR 3 - BEZPEČNOSŤ A OBČIANSTVO
	ČO ZAHŔŇA?
	ČO SME ZISTILI
	JE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU ZA ROK 2012 V SÚLADE S PRAVIDLAMI? (ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV)
	SÚ VÝDAVKY DOBRE SPRAVOVANÉ A AKÝ MAJÚ DOSAH? (RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE)

	MOŽNÉ RIZIKÁ
	CESTA VPRED
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VFR 4 – GLOBÁLNA EURÓPA
	ČO ZAHŔŇA?
	ČO SME ZISTILI
	JE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU ZA ROK 2012 V SÚLADE S PRAVIDLAMI? (ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV)
	SÚ VÝDAVKY DOBRE SPRAVOVANÉ A AKÝ MAJÚ DOSAH? (RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE)

	VYSOKO RIZIKOVÉ FAKTORY
	KONKRÉTNE ZDROJE RIZÍK V JEDNOTLIVÝCH ZEMEPISNÝCH OBLASTIACH

	CESTA VPRED
	KOMISIA

	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VFR 5 – ADMINISTRATÍVA
	ČO ZAHŔŇA?
	ČO SME ZISTILI
	JE ČERPANIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU ZA ROK 2012 V SÚLADE S PRAVIDLAMI? (ZÁKONNOSŤ A RIADNOSŤ VÝDAVKOV)
	SÚ VÝDAVKY DOBRE SPRAVOVANÉ A AKÝ MAJÚ DOSAH? (RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE)

	VYSOKO RIZIKOVÉ FAKTORY
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

	VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
	ČO ZAHŔŇA
	ČO SME ZISTILI
	ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ/ ČO DVOR AUDÍTOROV ODPORUČIL V MINULOSTI
	UŽITOČNÉ ČÍTANIE/SPRÁVY A STANOVISKÁ EDA
	POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?




