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Európsky dvor audítorov
je inštitúcia EÚ založená v roku 1977 so sídlom v Luxemburgu. Dvor audítorov má 
28 členov, po jednom z každej krajiny EÚ. Členov navrhujú vlády členských štátov 
a vymenúva ich Rada po porade s Európskym parlamentom. Naši zamestnanci 
(900) pochádzajú zo všetkých krajín EÚ. Medzi našimi audítormi sú odborníci 
v oblasti účtovníctva, ekonomiky, verejnej správy a práva.

Kontrolujeme, kam smerujú peniaze EÚ
Kontrolujeme, či sa správne vykonávajú politiky financované z rozpočtu EÚ a či 
dosahujú hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.

Finančné audity
 • kontrola správnosti ročnej účtovnej závierky EÚ

Audity zhody
 • kontrola súladu príjmov a výdavkov EÚ s pravidlami

Audity výkonnosti
 • kontrola správneho vynakladania prostriedkov EÚ.

Kontrola 

finančných 
prostriedkov EÚ 
vo svete



Zlepšenie finančného hospodárenia EÚ
Všímame si všetky aspekty výdavkov EÚ a usilujeme sa zistiť, ako zvýšiť účinnosť 
výdavkov a lepšie zhodnotiť vynaložené prostriedky. Európska komisia plní takmer 
všetky naše odporúčania, čo vedie k zlepšeniam v hospodárení s finančnými 
prostriedkami EÚ na všetkých úrovniach. Našou prácou pomáhame Európskemu 
parlamentu a Rade pri prijímaní dobrých rozhodnutí týkajúcich sa tvorby práva EÚ 
a prijímania rozpočtu EÚ.

Nové úlohy
EÚ získala nové právomoci na riešenie finančnej a hospodárskej krízy. V dôsledku 
toho sme zodpovední za kontrolu niektorých aspektov nových mechanizmov 
riadenia, ako je úloha Európskej centrálnej banky spočívajúca vo vykonávaní 
dohľadu nad bankovým sektorom v eurozóne. Našou úlohou je vyhodnotiť, ako 
fungujú tieto opatrenia.

Audítor EÚ



Povinnosť zodpovedať sa za využívanie 
finančných prostriedkov EÚ
Kým Európska komisia nesie konečnú zodpovednosť za správne využívanie 
rozpočtu EÚ, približne 90 % sa čerpá v spolupráci so štátnymi, regionálnymi 
a miestnymi orgánmi v krajinách EÚ alebo v iných krajinách.

Každoročne vykonáme tisíce auditov v rámci celej EÚ i za jej hranicami u osôb 
alebo v organizáciách, ktoré prijímajú prostriedky EÚ.

Naše audítorské správy uverejňujeme vo všetkých 23 jazykoch EÚ na stránke: 
eca.europa.eu.

Naše audítorské správy zohrávajú kľúčovú úlohu a umožňujú účinný demokratický 
dohľad Európskeho parlamentu a Rady nad prácou Komisie: povinnosť EÚ 
zodpovedať sa v praxi.

Náš príspevok k povinnosti EÚ zodpovedať sa
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Kontrola rozpočtu EÚ

Prírodné zdroje 
40,48 %

Súdržnosť
33,89 %

Výročná správa

Každoročne kontrolujeme, či je účtovná závierka EÚ správna a či sú 
príjmové a výdavkové transakcie EÚ v súlade s pravidlami. Testujeme 
vzorku približne 1 200 platieb uskutočnených z rozpočtu EÚ: vykonávame 
audity u rôznych osôb alebo v organizáciách, ktoré sú príjemcami týchto 
prostriedkov, a kontrolujeme na mieste, či boli splnené podmienky 
na poskytnutie platby.

Účtovná závierka EÚ je spoľahlivá, ale pravidlá sa vždy 
nedodržiavajú
Za rok 2013 sme v našej výročnej správe dospeli k záveru, že:

 • účtovná závierka EÚ je správna

 • a príjmy EÚ boli vybrané podľa pravidiel, ale

 • vo výdavkoch EÚ sa zistilo priveľa chýb, aby sme mohli vydať výrok 
„bez výhrad“.

Miera chýb sa líši v jednotlivých výdavkových oblastiach. Z výsledkov našej 
práce vyplýva, že oblasti regionálnej politiky a rozvoja vidieka (v ktorých je 
hospodárenie spoločné s krajinami EÚ) sú obzvlášť náchylné na chyby.

Bezpečnosť a občianstvo 1,48 %

Administratíva 5,96 %

Globálna Európa 5,75 %

Konkurencieschopnosť 12,08 %

Iné 0,36 %

Celkové výdavky EÚ na rok 2015 
145,3 mld. eur



Kontrola 
výkonnosti EÚ

Osobitná správa: Doprava 

Výdavky EÚ na výstavbu ciest

Skontrolovali sme 24 projektov výstavby ciest podporovaných EÚ v Nemecku, 
Grécku, Poľsku a Španielsku, ktoré sa čiastočne financovali z peňazí EÚ. Tieto 
projekty stáli vyše 3 mld. eur. Vo väčšine prípadov sa pomocou týchto ciest znížil 
čas na cestovanie a zvýšila sa bezpečnosť.

Zistili sme, že konečné náklady na podobné cesty sa medzi jednotlivými 
krajinami líšili až o 43 %. Táto skutočnosť sa nedala vysvetliť rozdielmi v miestnych 
zemepisných charakteristikách ani v platoch. V priemere stoja cesty o 23 % viac 
oproti odhadu a projekty majú zvyčajne deväťmesačné oneskorenie. Okrem 
toho premávka na dokončených cestách bola často menšia, než sa plánovalo, čo 
naznačuje, že sa mohli vybrať lacnejšie možnosti.

Odporučili sme:

 • stanoviť jasné ciele týkajúce sa úspory času na 
cestovaní, prínosu k bezpečnosti a využívania ciest;

 • prepojiť financovanie EÚ s využitím nákladovo 
efektívnych techník výstavby ciest;

 • otvoriť stavebné projekty konkurencii na úrovni celej 
EÚ.



Zistili sme, že napriek dobrému naplánovaniu Európskou komisiou sa väčšina 
programov EÚ oneskorila a niektoré len veľmi obmedzene pokročili. Komisia čelila 
pri riadení pomoci vážnym prekážkam v dôsledku rýchlo sa meniacich podmienok 
a slabej štátnej správy.

Napriek všetkej prijatej finančnej pomoci a medzinárodnej pomoci v núdzi 
koncom roka 2013 približne 210 000 ľudí žilo stále v stanových táboroch.

Odporučili sme, aby Komisia:

 • zlepšila svoje schopnosti riadenia rizík a pripravenosť;

 • zabezpečila účinné prepojenie a spoluprácu medzi núdzovou pomocou, 
obnovou a rozvojom;

 • zamedzila plytvaniu a korupcii v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ.

Osobitná správa: Rozvojová pomoc 

Pomoc EÚ po zemetrasení na Haiti

Kontrolovali sme účinnosť podpory EÚ na obnovu po zemetrasení na Haiti v roku 
2010, počas ktorého zahynulo 230 000 ľudí a bez domova zostalo 1,3 milióna 
ľudí. Spomedzi mnohých medzinárodných organizácií bola EÚ hlavným darcom 
a poskytla 1,23 mld. eur na financovanie programov na podporu ubytovania, 
sanitácie a hygieny, zdravia, bezpečnosti potravín a systémov zásobovania vodou.
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