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Vážený pán predseda, vážená pani predsedkyňa, 

pani ministerky, páni ministri, 

dámy a páni, 

 

tento rok oslavujeme 40. výročie založenia Európskeho dvora audítorov. Bolo nám cťou privítať minulý 

mesiac estónsku prezidentku Kersti Kaljulaid, ktorej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ, predsedu 

Európskej komisie, predsedu Európskeho parlamentu a mnohých zástupcov členských štátov EÚ 

na oslave, ktorou sme si túto udalosť oficiálne pripomenuli. 

Za posledné štyri desaťročia sa politická, finančná a hospodárska situácia Európskej únie výrazne 

zmenila. Som rád, že sa v tejto súvislosti môžem s Vami podeliť o dôležité dobré správy. 

Dvor audítorov zistil, že účtovná závierka EÚ za rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej 

situácii EÚ. Schválili sme ju tak ako každý rok od roku 2007. V príjmoch v roku 2016 sa nevyskytli 

významné chyby. No hlavne sa trvalo zlepšuje odhadovaná chybovosť v platbách z rozpočtu EÚ. 

Približne polovica výdavkov EÚ, ktoré sme v roku 2016 kontrolovali, bola pod 2 % prahom, ktorý 

audítori nazývajú prah významnosti chýb.  

V dôsledku toho sme k platbám v roku 2016 vydali namiesto záporného výroku kladný výrok 

s výhradou. Ide o prvý kladný výrok s výhradou, ktorý sme k výdavkom EÚ predložili odvtedy, ako 

sme v roku 1994 začali každoročne vydávať vyhlásenie o vierohodnosti. Odráža dôležité zlepšenie 

vo výdavkoch. A ak sa v budúcnosti ukáže, že toto zlepšenie je trvalé, naše stanovisko môže byť 

medzníkom vo vývoji výdavkov EÚ v rozhodujúcom období. 

V oblastiach ako priama pomoc poľnohospodárom, štipendiá pre študentov a granty pre výskumných 

pracovníkov či náklady na zamestnancov, ktoré spolu tvoria takmer polovicu výdavkov EÚ, bola 

chybovosť pod úrovňou 2 %. Vyššiu chybovosť sme však zistili v platbách v súvislosti s preplácaním 

nákladov. 

Opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou zohrali kľúčovú úlohu pri znižovaní celkovej 

odhadovanej chybovosti. Zistili sme však, že k dispozícii bol dostatok informácií na to, aby sa predišlo 

mnohým ďalším chybám alebo aby sa tieto chyby odhalili a opravili. To podľa nášho názoru znamená, 

že nie sú potrebné dodatočné kontroly, treba však riadne vykonávať existujúce kontroly. Tieto 

pretrvávajúce chyby boli dôvodom, prečo ostala chybovosť za celý rozpočet – odhadovaná na úrovni 

3,1 % – nad 2 % prahom významnosti. 
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V tomto okamihu však musím vyjadriť ešte jedno varovanie: celkový objem platieb, ktoré sa EÚ 

zaviazala vyplatiť z budúcich rozpočtov, bol v roku 2016 vyšší ako kedykoľvek predtým a dosiahol 

výšku 238,8 mld. EUR. Odstránenie tohto nahromadenia a zamedzenie vzniku nového by malo byť 

našou prioritou, pričom treba mať na pamäti, že plánovanie nového obdobia pre výdavky EÚ začne 

v roku 2020. 

 

Dámy a páni, 

 

pre našich občanov je dôležité, aby sa verejné financie vynakladali v súlade s právnymi predpismi. 

Ľudia chcú však takisto – alebo dokonca ešte viac – vedieť, čo za svoje peniaze dostali. Malo zmysel 

na danom mieste vybudovať konkrétnu cestu či letisko? Boli skutočne vytvorené pracovné miesta 

a zabezpečil sa rast? Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, na Európskom dvore audítorov sa 

čoraz viac zameriavame na výkonnosť.  

V mnohých oblastiach rozpočtu EÚ sa v posledných rokoch zlepšili systémy kontroly zamerané 

na predchádzanie chybám, ich zisťovanie a opravu. Poskytuje nám to príležitosť na zdokonalenie 

vyhlásenia o vierohodnosti a očakávame, že v budúcnosti sa pri posudzovaní riadnosti výdavkov 

budeme môcť na tieto systémy spoľahnúť vo väčšej miere.  

Pri audite rozpočtu EÚ Vám tak budeme môcť poskytnúť lepšie informácie na spoľahlivejšom základe. 

Pomôže nám pri tom, ak sa s nami podelíte o predstavy a návrhy týkajúce sa našej práce 

v budúcnosti. V minulých mesiacoch sme vypracovali audítorské správy o aktuálnych témach, ktoré sa 

týkali zamestnanosti mladých ľudí, utečeneckej krízy a prístupu založeného na hotspotoch, ako 

aj energetiky a zmeny klímy. V nachádzajúcich mesiacoch budeme informovať o témach, ako je grécka 

finančná kríza, jednotný mechanizmus dohľadu a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií 

či budúcnosť SPP. Neustále však hľadáme nové témy pre audit a Vaše príspevky – či už kolektívne 

alebo jednotlivo – sú mimoriadne vítané. 

Aj naďalej budeme konať ako ochrancovia financií EÚ a finančných záujmov našich občanov. Naďalej 

budeme nezávislým hlasom, vyzdvihujúcim veci, ktoré fungujú dobre, a vrhajúcim svetlo 

na nepríjemné pravdy, ak niečo nefunguje. A vo svete, v ktorom sa šíri množstvo nepravdivých 

informácií a údaje sa manipulujú, bude Európsky dvor audítorov Vám a občanom Vašich krajín 

i naďalej poskytovať spoľahlivé a nezaujaté informácie. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 


