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Luxemburg 8. októbra 2019

EÚ už tretí rok po sebe zlepšuje svoje finančné riadenie,
konštatujú audítori
Vo svojej dnes uverejnenej výročnej správe za rok 2018 Európsky dvor audítorov (EDA) dospel
k záveru, že účtovná závierka EÚ poskytuje „pravdivý a verný obraz“ o finančnej situácii EÚ.
Tretí rok po sebe vydali audítori k správnosti finančných transakcií súvisiacich s účtovnou
závierkou výrok s výhradou. Svedčí to o tom, že značná časť výdavkov EÚ v roku 2018 nebola
významne ovplyvnená chybami a že tieto chyby už nie sú vo výdavkových oblastiach rozšírené.
Súčasne podľa audítorov pretrvávajú problémy vo výdavkových oblastiach s vysokým rizikom,
ako je rozvoj vidieka a súdržnosť.
„Vďaka zlepšeniam vo svojom finančnom riadení teraz EÚ spĺňa pri vynakladaní verejných financií
vysoké štandardy povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti. Očakávame, že nová Komisia
a členské štáty v tomto úsilí vytrvajú,” uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne. „Začiatok
nového legislatívneho obdobia a nového finančného programového obdobia je vhodnou
príležitosťou. Tvorcovia politík by ju mali využiť a zamerať politiky a výdavky EÚ na vytváranie
výsledkov a na pridanú hodnotu.”
Celková miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ zostáva stabilná, v rozmedzí, ktoré sme
zaznamenali počas dvoch predchádzajúcich rokov. Audítori odhadujú, že chybovosť vo výdavkoch
za rok 2018 predstavuje 2,6 % (2,4 % v roku 2017 a 3,1 % v roku 2016). Chyby sa vyskytovali
najmä v oblastiach s vysokým rizikom, ako je rozvoj vidieka a súdržnosť, pri ktorých sa platby
z rozpočtu EÚ uhrádzajú s cieľom preplatiť náklady, ktoré prijímateľom vznikli. Na tieto
výdavkové oblasti sa vzťahujú zložité pravidlá a kritériá oprávnenosti, čo môže viesť k chybám.
S novým vedením v inštitúciách EÚ a po tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu sa EÚ
nachádza v zlomovom momente, a ako uvádzajú audítori, túto dynamiku musí využiť na to,
aby vytvorila výsledky. Rozpočet EÚ tvorí menej než 1 % hrubého národného dôchodku všetkých
členských štátov, je preto nevyhnutné, aby ich výdavky boli nielen v súlade s pravidlami,
ale aby prinášali aj výsledky.
Audítori tiež upozorňujú na výzvy pre rozpočtové a finančné riadenie EÚ, ktoré majú osobitný
význam pre nový dlhodobý rozpočtový cyklus. Členské štáty čerpajú prostriedky zo štrukturálnych
a investičných fondov, ktoré predstavujú takmer polovicu súčasného viacročného finančného
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.
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rámca (VFR), pomaly, a to napriek zvýšenej dynamike a výrazne väčšiemu objemu žiadostí v roku
2018. Komisia musí prijať opatrenia, ktorými sa predíde neprimeranému tlaku na platobné
potreby na začiatku nového VFR (2021 – 2027), ktoré by mohli vzniknúť pre oneskorené žiadosti
zo súčasného VFR. Okrem toho nárast záruk, ktoré sú podporované z rozpočtu EÚ (92,8 mld. EUR
na konci roka 2018), zvyšuje expozíciu rozpočtu EÚ voči riziku, ktoré bude musieť Komisia
v novom VFR riešiť.
Poznámky pre redaktorov
Výdavky EÚ dosiahli v roku 2018 spolu 156,7 mld. EUR, čo zodpovedá 2,2 % verejných výdavkov
členských štátov ako celku a 1,0 % hrubého národného dôchodku EÚ. V roku 2018 tvorila najväčší
podiel kontrolovaných finančných prostriedkov (48 %) oblasť „Prírodné zdroje“, zatiaľ čo podiel
výdavkov na „Súdržnosť“ predstavoval 20 % a na „Konkurencieschopnosť“ 15 %. Rovnako ako
v minulom roku audítori okruh „Súdržnosť“ preskúmali na základe práce iných audítorov
v členských štátoch a dohľadu Komisie.
Audítori každoročne kontrolujú príjmy a výdavky EÚ a skúmajú, či je ročná účtovná závierka
spoľahlivá a či sú príjmové a výdavkové transakcie v súlade s príslušnými pravidlami na úrovni EÚ
a členských štátov.
Účtovná závierka EÚ sa zostavuje v súlade s pravidlami účtovania na základe časového rozlíšenia,
ktoré vychádzajú z medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor a zobrazuje
finančnú situáciu na konci rozpočtového roka 2018 a finančnú výkonnosť počas tohto roka.
Finančná situácia EÚ zahŕňa krátkodobé a dlhodobé aktíva a pasíva jej konsolidovaných subjektov
na konci roka.
„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.
Aby mohli vyjadriť tento audítorský výrok, testujú vzorky transakcií 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. Odhad chybovosti nie je meradlom
podvodov, neefektívnosti či plytvania: ide o odhad výšky finančných prostriedkov, ktoré nemali
byť vyplatené, pretože sa nepoužili úplne v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.
Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislý externý audítor Európskej únie. Jeho audítorské
správy a stanoviská sú základnou zložkou reťazca povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Využívajú sa
na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí vykonávajú politiky a programy EÚ: Komisia, iné
inštitúcie a orgány EÚ a správne orgány v členských štátoch. EDA varuje pred rizikami, poskytuje
uistenie, poukazuje na nedostatky a osvedčené postupy a usmerňuje tvorcov politík
a zákonodarcov EÚ, ako zlepšiť riadenie politík a programov EÚ.
Výročná správa o rozpočte EÚ, výročná správa o Európskych rozvojových fondoch a súhrnný
dokument Audit EÚ za rok 2018 v skratke je k dispozícii na webovom sídle: eca.europa.eu.
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