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 Často kladené otázky 

Luxemburg 13. októbra 2016 

  

Výročná správa za rok 2015  

Často kladené otázky 

 
1. Schválil EDA účtovnú závierku za rok 2015? 

Áno. Schválili sme účtovnú závierku za rok 2015 ako spoľahlivú (vyjadrili „výrok bez výhrad“), ako tomu 
bolo za každý rozpočtový rok od roku 2007. Dospeli sme k záveru, že účtovná závierka za rok 2015 
vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu EÚ a jej výsledky za príslušný rok. 

Okrem vyjadrenia stanoviska k účtovnej závierke sme taktiež povinní vyjadriť stanovisko – na základe 
audítorského testovania – k tomu, či boli príslušné platby vykonané v súlade s pravidlami EÚ. Za rok 
2015 bola odhadovaná chybovosť v týchto operáciách (na úrovni 3,8 %) opäť príliš vysoká na to, 
aby sme mohli vyjadriť výrok bez výhrad k riadnosti výdavkov. 

2. Zlepšuje sa finančné hospodárenie EÚ? 

Z výsledkov nášho audítorského testovania vyplýva, že finančné hospodárenie EÚ sa v posledných 
rokoch veľmi nemení: odhadovaná chybovosť sa veľmi nezvýšila ani neznížila. Je však neustále nad tzv. 
„prahom významnosti“ (úroveň, pod ktorou chyby nemajú významný vplyv) 2 %. Situácia je 
v jednotlivých výdavkových oblastiach odlišná, avšak pod prahom „významnosti“ je len 
v administratívnych výdavkoch EÚ. Opakovane odporúčame zlepšenia systémov kontroly na úrovni 
členských štátov a EÚ a ďalšie zjednodušenie pravidiel s cieľom zlepšiť kvalitu výdavkov a znížiť 
chybovosť. 

3. Čo teda znamená odhadovaná chybovosť 3,8 %? 

3,8 % podiel je odhad výšky prostriedkov, ktoré sa nemali vyplatiť z rozpočtu EÚ, pretože sa nepoužili 
v súlade s pravidlami EÚ, a teda nie sú v súlade s tým, čo Rada a Parlament plánovali dosiahnuť 
prostredníctvom príslušných právnych predpisov EÚ. 

Medzi typické chyby patrili platby príjemcom alebo na projekty, ktoré neboli oprávnené, alebo 
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za nákup služieb, tovarov alebo investícií, pri ktorých neboli správne uplatnené pravidlá verejného 
obstarávania. 

4. Celková výška rozpočtu EÚ na rok 2015 bola 145,9 mld. EUR a chybovosť predstavovala 3,8 %. 
Znamená to, že sa premrhalo 5,5 mld. EUR z prostriedkov EÚ? 

Nie. Tento prístup môže byť zavádzajúci. EDA pri testovaní overuje, či sa peniaze EÚ vynaložili na účel, 
na ktorý boli určené, či sú účtované náklady správne vypočítané a či sa dodržali pravidlá oprávnenosti. 
Na to odkazuje číselný údaj 3,8 %. 

Niektoré chyby zahŕňajú platby, pri ktorých neboli dodržané pravidlá oprávnenosti: napríklad podpora 
na výskum udelená spoločnosti, ktorá bola klasifikovaná ako „malý a stredný podnik“, hoci bola 
v úplnom vlastníctve veľkej spoločnosti, alebo vykázanie nesprávnej plochy poľnohospodármi.  

V týchto prípadoch mohli mať finančné prostriedky EÚ stále určitý pozitívny dosah a istý prínos, hoci sa 
v plnej miere nedodržali podmienky vzťahujúce sa na ich využívanie. Na druhej strane môžu byť 
niektoré zákonné a riadne výdavky zbytočné, napríklad výstavba prístavu bez primeraného 
zohľadnenia objemu nákladu v budúcnosti, ako to bolo zdôraznené v jednej z našich nedávnych 
osobitných správ. 

5. Ako vznikajú chyby? 

Chyby vznikajú vtedy, keď príjemcovia nedodržia pravidlá pri predkladaní žiadostí o financovanie EÚ. 
Na získanie nároku na financovanie EÚ príjemcovia musia dodržať osobitné pravidlá EÚ a v niektorých 
prípadoch vnútroštátne pravidlá. Tieto pravidlá sú stanovené v snahe zabezpečiť, aby sa výdavky 
vynaložili na účely plánované Radou a Parlamentom. 

Chyby vznikajú vtedy, keď sa tieto pravidlá porušia. Napríklad poľnohospodári, ktorí nedodržiavajú 
svoje záväzky v oblasti životného prostredia, navrhovatelia projektov, ktorí nedodržiavajú pravidlá 
verejného obstarávania, či výskumné strediská, ktoré žiadajú o preplatenie nákladov, ktoré sa netýkajú 
projektov financovaných EÚ. Vo výročnej správe za rok 2015 sa nachádzajú príklady chýb zistených 
počas audítorského testovania. 

6. Ak je v roku 2015 odhadovaná chybovosť v platbách 3,8 %, znamená to, že 96,2 % rozpočtu EÚ 
sa čerpalo v súlade s pravidlami? 

Nie. Stanovisko EDA k výdavkom EÚ je založené na rozsiahlej vzorke zahŕňajúcej všetky oblasti politiky. 
Operácie zo vzorky sa podrobne kontrolujú a zistené chyby sa vyčísľujú a, pokiaľ je to možné, používajú 
na výpočet odhadovanej chybovosti. 

Je však veľa chýb, ktoré EDA nemôže vyčísliť, napríklad menej závažné porušenia pravidiel verejného 
obstarávania, nedodržanie pravidiel týkajúcich sa zverejňovania či nesprávna transpozícia smerníc EÚ 
do vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto chyby nie sú zahrnuté do odhadovanej chybovosti EDA. 

7. Sú zistené chyby prípadmi podvodu? 

V absolútnej väčšine prípadov nie. Podvod znamená úmyselné klamanie s cieľom získať výhody. Hoci 
bežnými audítorskými postupmi môže byť ťažké odhaliť prípady podvodu, EDA odhalí každý rok 
vo svojom audítorskom testovaní niekoľko podozrení z podvodu. Všetky tieto prípady sa oznamujú 
úradu OLAF, Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ktorý podľa potreby vedie vyšetrovania 
v spolupráci s orgánmi členských štátov. 

8. Kto je na vine – členské štáty alebo Európska komisia? 

Skutočný spôsob hospodárenia má len obmedzený vplyv na chybovosť. Naďalej zisťujeme takmer 
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rovnakú odhadovanú chybovosť v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi (4,0 %) ako 
vo výdavkoch riadených priamo Komisiou (3,9 %). Opätovne sme zistili najvyššiu odhadovanú 
chybovosť vo výdavkoch v rámci „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ (5,2 %) a 
„konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť“ (4,4 %). Administratívne výdavky mali najnižšiu 
odhadovanú chybovosť (0,6 %). 

Hlavný vplyv na úroveň chybovosti v rôznych výdavkových oblastiach má naďalej rozdiel v modeloch 
rizika medzi systémami preplácania nákladov a systémami založenými na nárokoch. V rámci systémov 
preplácania nákladov EÚ prepláca oprávnené náklady na oprávnené činnosti na základe vyhlásení 
nákladov príjemcov. V rámci systémov založených na nárokoch sú platby realizované po splnení 
podmienok, a nie na základe preplatenia nákladov. Preplácanie nákladov sa spája s oveľa vyššou 
chybovosťou (5,2 %) než výdavky na základe nárokov (1,9 %). 

V konečnom dôsledku zostáva vina na strane toho, kto predloží nesprávne žiadosti na financovanie. 
Systémy kontroly na úrovni členských štátov a EÚ by však v prvom rade mali zabrániť spracovaniu 
takýchto žiadostí, alebo by ich mali následne odhaliť a napraviť. 

9. Komisia môže od členských štátov žiadať vrátenie prostriedkov v prípade, že boli nesprávne 
vynaložené. Aký to má vplyv na chybovosť? 

Ak by sa v roku 2015 tieto nápravné opatrenia neboli uplatnili na platby, ktoré sme kontrolovali, 
celková odhadovaná chybovosť by bola 4,3 %, a nie 3,8 %. Hoci Komisia prijala kroky na zlepšenie jej 
posúdenia rizika a dosahu nápravných opatrení, stále existuje priestor na zlepšenie. 

Ak by Komisia, orgány v členských štátoch či nezávislí audítori boli využili všetky informácie, ktoré mali 
k dispozícii, mohli predísť značnej časti chýb pred uhradením príslušných platieb, alebo ich zistiť 
a napraviť. 

Napríklad využitie všetkých dostupných informácií mohlo znížiť chybovosť spolu o 3,2 percentuálneho 
bodu vo výdavkoch na rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybného 
hospodárstva (5,3 %); o 3,0 percentuálneho bodu vo výdavkoch na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť (5,2 %); a o 0,9 percentuálneho bodu vo výdavkoch na poľnohospodárstvo – EPZF (2,2 %). 

Všetky informácie o výročnej správe za rok 2015 sú dostupné v 23 jazykoch EÚ na stránke 
www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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