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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu. 
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Financovanie EÚ prostredníctvom MVO musí byť 
transparentnejšie, hovoria audítori 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je potrebné, aby bol spôsobom, ktorým je 
financovanie EÚ prideľované prostredníctvom MVO (mimovládnych organizácií) na humanitárnu 
a rozvojovú pomoc, ochranu životného prostredia, kultúru a ďalšie účely, transparentnejší. Audítori 
varujú, že súčasný systém zatrieďovania MVO nie je spoľahlivý, a Európska komisia nemá 
dostatočne podrobné informácie o vynakladaní finančných prostriedkov. Podobná nedostatočná 
jasnosť je vtedy, keď sú peniaze EÚ vyplácané MVO nepriamo prostredníctvom orgánov Spojených 
národov.  

MVO pomáhajú Európskej komisii s návrhom, vykonávaním a monitorovaním programov EÚ 
v mnohých oblastiach, napríklad v humanitárnej a rozvojovej pomoci, životnom prostredí a výskume 
a inováciách. V rokoch 2014 až 2017 Komisia plánovala výdavky v odhadovanej výške 11,3 mld. EUR 
na vykonávanie prostredníctvom MVO.  

Audítori preskúmali identifikáciu MVO zo strany Komisie, využitie finančných prostriedkov EÚ 
prostredníctvom MVO a či Komisia zverejnila tieto informácie transparentným spôsobom. Konkrétne 
sa zamerali na vonkajšiu činnosť.  

Dospeli k záveru, že Komisia nie je dostatočne transparentná, pokiaľ ide o využívanie finančných 
prostriedkov EÚ prostredníctvom MVO. Priradenie statusu MVO v účtovnom systéme Komisie, ktoré 
je založené na vlastnom vyhlásení, a obmedzené kontroly vedú k nespoľahlivosti zatriedenia subjektu 
ako MVO, konštatujú audítori. Zatiaľ čo je výber projektov vedených MVO vo všeobecnosti 
transparentný, rôzne útvary Komisie neriadia granty zadávané tretím stranám rovnakým spôsobom 
a postup výberu MVO orgánmi OSN nie je vždy transparentný. 

Podľa audítorov údaje zhromažďované o finančných prostriedkoch EÚ implementovaných MVO nie sú 
jednotné a Komisia nemá ucelené informácie, a to najmä o sieťach medzinárodných MVO 
a projektoch v rámci nepriameho riadenia. Okrem toho v nepriamom riadení nedostatok dostupných 
informácií obmedzuje kontroly nákladov. 

„EÚ je najväčší svetový poskytovateľ pomoci a MVO často zohrávajú kľúčovú úlohu v poskytovaní tejto 
pomoci. Daňoví poplatníci EÚ však potrebujú vedieť, že sa ich peniaze vyplácajú náležite definovaným 
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organizáciám a že Komisia sa za to bude musieť v plnej miere zodpovedať,” povedala Annemie 
Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu.  

Informácie o finančných prostriedkoch EÚ implementovaných prostredníctvom MVO sa uverejňujú 
v niekoľkých systémoch, ale zverejnené podrobnosti sú podľa audítorov obmedzené, hoci Komisia 
vo všeobecnosti vykazuje údaje o humanitárnej a rozvojovej pomoci v súlade s medzinárodnými 
štandardmi pre transparentnosť. Orgány OSN buď neuverejňovali, alebo len čiastočne uverejňovali 
zákazky zadané MVO v piatich zo šiestich kontrolovaných projektov a Komisia nekontrolovala, 
či orgány OSN splnili túto požiadavku. 

Audítori odporúčajú Európskej komisii: 

• zlepšiť spoľahlivosť informácií o MVO v jej účtovnom systéme; 

• kontrolovať uplatňovanie pravidiel a postupov týkajúcich sa grantov EÚ pre MVO prostredníctvom 
tretích strán; 

• zlepšiť informácie zhromažďované o finančných prostriedkoch vynaložených prostredníctvom 
MVO;  

• prijať jednotný prístup k uverejňovaniu podrobností o finančných prostriedkoch poskytnutých 
MVO;  

• overovať, či orgány OSN uverejňujú úplné a správne údaje o financovaní EÚ udelenom MVO. 

Poznámky pre redaktorov 

Zatiaľ čo sa pojem MVO široko používa, nemá všeobecne akceptovanú definíciu na medzinárodnej 
úrovni. V EÚ je postavenie MVO v niektorých členských štátoch určené právnou formou organizácie, 
zatiaľ čo v iných závisí od povahy vykonávaných činností. 

V oznámení Európskej komisie z roku 1997 bolo určených päť charakteristík MVO. Ide o tieto: 1) 
dobrovoľné organizácie s formálnou alebo inštitucionálnou existenciou; 2) neprerozdeľujú zisk; 3) 
nezávislé od štátnych a verejných orgánov; 4) nie sú riadené na účely osobného zisku; a 5) ich činnosti 
musia prispievať aspoň čiastočne k verejnému blahu. 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach predkladáme, 
sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje prínos našej práce 
pre občanov EÚ. 

Osobitná správa č. 35/2018 „Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných 
prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie“ je k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) 
v 23 jazykoch EÚ. 
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