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Vážený pán predseda,  

vážený pán komisár Oettinger,  

ctené panie poslankyne, ctení páni poslanci Európskeho parlamentu, 

Tento rok oslavujeme 40. výročie založenia Európskeho dvora audítorov. Ako naznačujú 

diskusie na pôde Parlamentu tento týždeň, za posledné štyri dekády sa politická, finančná a 

hospodárska situácia Európskej únie výrazne zmenila.  

A najnovšie výzvy predstavujú skúšku dôvery našich občanov v európske a národné inštitúcie, 

a my, ktorí pracujeme v týchto inštitúciách, musíme reagovať a každý v rámci svojich 

príslušných oblastí zodpovednosti musí v tejto skúške skutočne obstáť. V tomto ohľade som 

rád, že sa s Vami môžem podeliť o dobré správy.  

Zistili sme, že účtovná závierka EÚ za rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej 

situácii EÚ. Schválili sme ju tak ako každý rok od roku 2007. Príjmy v roku 2016 neobsahovali 

významné chyby. No najmä odhadovaná chybovosť v platbách z rozpočtu EÚ sa trvalo 

zlepšovala. Približne polovica výdavkov EÚ, ktoré sme v roku 2016 kontrolovali, bola pod 2 % 

prahom významnosti chýb.  

V dôsledku toho sme vydali k platbám v roku 2016 namiesto záporného výroku kladný výrok s 

výhradou. Je to prvý výrok s výhradou, odkedy sme začali v roku 1994 každoročne vydávať 

vyhlásenie o vierohodnosti a odráža dôležité zlepšenie v oblasti výdavkov EÚ.  

Podrobnejšie: celková chybovosť vo výdavkoch EÚ za rok 2016 bola odhadnutá na 3,1 % 

oproti 3,8 % v roku 2015 a 4,4 % v roku 2014. 

„Platby na základe nárokov“ uhrádzané za splnenie konkrétnych podmienok tvoria približne 

49 % výdavkov EÚ a chybovosť v nich bola pod prahom 2 %. Zahŕňajú priamu pomoc 

poľnohospodárom, granty pre študentov a výskumných pracovníkov a náklady na 

zamestnancov.  

Vyššia chybovosť však bola zistená v „platbách v súvislosti s preplácaním nákladov“. 

Opatrenia členských štátov a Komisie znížili celkovú odhadovanú chybovosť, ale zistili sme, že 

boli k dispozícii dostatočné informácie na to, aby sa predišlo mnohým ďalším chybám, alebo 

aby sa tieto chyby odhalili a opravili. To podľa nášho názoru znamená, že nie je potrebné 

vykonávať dodatočné kontroly, ale je potrebné existujúce kontroly riadne uplatňovať. 
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Prichádzam však s jedným varovaním: celkový objem platieb EÚ, ktoré sa EÚ zaviazala vyplatiť 

z budúcich rozpočtov, bol v roku 2016 vyšší ako kedykoľvek predtým, keďže bol vo výške 

238,8 mld. EUR. Zúčtovanie týchto nevybavených platieb a zamedzenie vzniku nových by 

mali byť prioritami pri plánovaní výdavkov EÚ v období začínajúcom rokom 2020. 

Pre našich občanov je dôležité, aby vedeli, že verejné prostriedky sa vynakladajú v súlade s 

právnymi predpismi. No rovnako alebo dokonca ešte viac ľudia chcú vedieť, čo za svoje 

peniaze dostali. Malo zmysel na danom mieste vybudovať konkrétnu cestu či letisko? Boli 

skutočne vytvorené pracovné miesta a došlo k rastu? Aby sme mohli odpovedať na tieto 

otázky, zameriavame sa čoraz viac na výkonnosť.  

V mnohých oblastiach rozpočtu EÚ sa v posledných rokoch kontrolné systémy zamerané na 

predchádzanie chybám, ich zisťovanie a opravu zlepšili. Poskytuje nám to príležitosť na 

prehodnotenie vyhlásenia o vierohodnosti, a očakávame, že v budúcnosti pri posudzovaní 

riadnosti výdavkov sa budeme môcť na tieto systémy spoľahnúť vo väčšej miere.  

Budeme tak môcť poskytnúť Parlamentu a Rade lepšie informácie na spoľahlivejšom základe, 

pokiaľ ide o audit rozočtu EÚ. 

Dámy a páni, 

V budúcich desaťročiach budeme naďalej vystupovať ako ochrancovia financií EÚ a záujmov 

našich občanov. Naďalej budeme nezávislým hlasom, vyzdvihujúcim veci, ktoré fungujú 

dobre, a vrhajúcim svetlo na nepohodlné pravdy v oblastiach, v ktorých niečo nefunguje. Vo 

svete, v ktorom sa šíri veľa nepravdivých informácií a manipulácia s údajmi je bežná, bude 

Európsky dvor audítorov i naďalej poskytovať spoľahlivé a nezaujaté informácie. 

Pričiňme sa spolu, aby v každej fáze legislatívneho a rozpočtového cyklu bola EÚ schopná 

efektívne zabezpečovať veci, na ktorých občanom záleží. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 


