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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Účtovná závierka EÚ poskytuje pravdivý a verný obraz a podiel 
neoprávnených výdavkov sa v roku 2016 ďalej znížil, konštatujú 

audítori EÚ 

Podľa najnovšej výročnej správy Európskeho dvora audítorov sa odhadovaná chybovosť v platbách 
z rozpočtu EÚ neustále zlepšuje. Približne polovica výdavkov EÚ kontrolovaných v roku 2016 bola 
pod 2 % prahom významnosti chýb. V dôsledku toho audítori vydali k platbám v roku 2016 namiesto 
záporného výroku výrok s výhradou. Ide o prvý výrok s výhradou, odkedy audítori začali od roku 1994 
každoročne vydávať vyhlásenie o vierohodnosti. K spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ za rok 2016 okrem 
toho vyjadrili výrok bez výhrad, to znamená, že ju schválili tak, ako každý rok od roku 2007. Príjmy v roku 
2016 neobsahovali významné chyby. 

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. V okruhu „Prírodné zdroje: podpora 
trhu a priama podpora“ sa chybovosť odhaduje na 1,7 % a v okruhu „Administratíva“ na 0,2 %. 

Vyššia chybovosť bola však zistená v „platbách v súvislosti s preplácaním nákladov“. V okruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ bola chybovosť odhadnutá na 4,8 %, zatiaľ čo za „Prírodné 
zdroje: rozvoj vidieka, životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy a rybné hospodárstvo“ na 4,9 %.  

„Tohtoročný výrok s výhradou odráža dôležité zlepšenie vo financiách EÚ,“ uviedol Klaus-Heiner Lehne, 
predseda Európskeho dvora audítorov. „Do budúcna opäť prehodnotíme, ako kontrolujeme rozpočet EÚ. 
Vo väčšej miere zohľadníme vnútorné kontroly v Európskej komisii a členských štátoch, čo nám pomôže 
lepšie presadzovať zodpovednosť a ďalej zlepšovať hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ. Viac sa 
tiež zameriame na výkonnosť s cieľom zaistiť, aby občania EÚ získali za svoje peniaze optimálnu hodnotu.“ 

Opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou znížili celkovú odhadovanú chybovosť o 1,2 %. K dispozícii 
však boli dostatočné informácie na to, aby sa predišlo mnohým ďalším chybám alebo aby sa tieto chyby 
odhalili a opravili. Audítori tvrdia, že keby sa všetky tieto informácie použili správne, chybovosť v okruhoch 
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“, „Prírodné zdroje“ a „Globálna Európa“ by bola pod 2 % 
prahom. „To znamená, že nie sú potrebné dodatočné kontroly, ale že existujúce kontroly sa musia 
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vykonávať riadne,“ uviedol predseda Lehne. 

 

Audítori potvrdzujú, že správy Európskej komisie o dodržiavaní pravidiel vo väčšine prípadov zodpovedajú 
našim výsledkom. Odporúčajú však, aby sa Komisia viac zamerala na výkonnosť a zjednodušila nástroje 
merania v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi. 

A napokon audítori varujú, že celkové platby, ktoré sa EÚ zaviazala vyplatiť z budúcich rozpočtov 
(„nesplatené záväzky“, známe tiež pod francúzskym názvom reste à liquider alebo RAL) boli v roku 2016 
vyššie než kedykoľvek predtým – vo výške 238,8 mld. EUR. Hovoria, že zúčtovanie týchto nevybavených 
platieb a zamedzenie vzniku nových by mali byť prioritami pri plánovaní výdavkov EÚ v období začínajúcom 
rokom 2020. 

Poznámky pre vydavateľov: 

Európsky dvor audítorov je nezávislou kontrolnou inštitúciou Európskej únie. Jeho audítorské správy 
a stanoviská sú základnou zložkou reťazca zodpovednosti v EÚ a prostredníctvom nich sa berú 
na zodpovednosť tí, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s rozpočtom EÚ. Je to najmä úloha Európskej 
komisie spolu s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. Avšak v prípade zhruba dvoch tretín výdavkov – 
hlavne v oblastiach prírodných zdrojov a súdržnosti – zodpovednosť spoločne nesú Komisia a členské štáty.  

Výdavky EÚ dosiahli v roku 2016 celkovú výšku 136,4 mld. EUR, teda približne 267 EUR na občana. To 
predstavuje asi 1 % hrubého národného dôchodku EÚ a približne 2 % celkových verejných výdavkov 
členských štátov EÚ. V roku 2016 bola väčšina financií vynaložená na prírodné zdroje (57,9 mld. EUR), 
súdržnosť (35,7 mld. EUR) a rast a zamestnanosť (15,2 mld. EUR). 

Audítori kontrolujú každý rok účtovnú závierku EÚ a vyjadrujú stanovisko k dvom otázkam: či je účtovná 
závierka správna a spoľahlivá a aká miera dôkazov je k dispozícii o tom, že financie boli prijaté alebo 
vyplatené chybne (teda otázka zákonnosti a riadnosti). Testujú vzorky operácií s cieľom získať štatistické 
odhady o tom, do akej miery sú príjmy a rozličné výdavkové oblasti ovplyvnené chybami. Na základe prahu 
významnosti na úrovni 2 % merajú chybovosť, pričom príjmy alebo výdavky prekračujúce túto hranicu sa 
považujú za neoprávnené. 

Výrok bez výhrad znamená, že údaje poskytujú pravdivý a verný obraz a sú v súlade s pravidlami 
finančného výkazníctva. Výrok s výhradou znamená, že audítori nemôžu vyjadriť výrok bez výhrad, 
no zistené problémy nie sú rozšírené. Záporný výrok poukazuje na rozšírené problémy.  

Od roku 2007 audítori zakaždým vydali k účtovnej závierke EÚ výrok bez výhrad. Ich stanovisko 
k zákonnosti a riadnosti výdavkov však bolo od roku 1994 až doteraz každý rok záporné. 

Odhad chybovosti nie je meradlom podvodov, neefektívnosti či plytvania. Ide o odhad výšky financií, ktoré 
nemali byť vyplatené z rozpočtu EÚ, pretože sa nepoužili v súlade s príslušnými pravidlami. V roku 2016 
audítori odhalili v približne 1 000 kontrolovaných operáciách 11 prípadov podozrenia z podvodu (2015: 12). 
Tieto prípady boli postúpené Európskemu úradu pre boj proti podvodom – OLAF. 

Výročná správa o rozpočte EÚ, výročná správa o Európskych rozvojových fondoch a súhrnný dokument 
Audit EÚ za rok 2016 v skratke je k dispozícii na webovej stránke: 
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/AR2016.aspx 
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