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Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, vážená pani spravodajkyňa, ctené panie poslankyne, ctení páni
poslanci, vážený pán komisár,
ako bývalý poslanec viem, že teraz je v Európskom parlamente rušné obdobie. Nielenže je tvorba právnych
predpisov na vrchole, ale s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu Vaša inštitúcia slúži, a to oprávnene,
ako fórum na vysokej úrovni na prerokovanie budúcnosti Európy.
O to väčší dôvod mám ja ako predseda Dvora audítorov poďakovať Vám, že ste si vyhradili potrebný čas
na rozpravu o našej výročnej správe.
Vynaložili sme značné úsilie na to, aby sme Vám mohli predložiť posúdenie stavu finančného riadenia EÚ za rok
2017. Tým sa teraz začne postup udelenia absolutória, ktoré je posledným v rámci tohto Parlamentu.
Za rok 2017 sme podobne ako v predchádzajúcich rokoch dospeli k záveru, že účtovná závierka EÚ poskytuje
pravdivý a verný obraz o finančnej situácii EÚ. Podobne ako minulý rok vydávame výrok s výhradou, namiesto
záporného výroku, k riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou za rok 2017.
Inými slovami, výrazná časť výdavkov v roku 2017, ktoré sme kontrolovali, nebola významne ovplyvnená chybami,
a tým myslím výdavky založené na nárokoch 1 – t. j. programy, v rámci ktorých príjemcovia dostanú platby, ak
splnia určité podmienky. Tieto platby na základe nárokov predstavovali viac než polovicu všetkých platieb
z rozpočtu EÚ v roku 2017.
Okrem toho, miera nezrovnalostí vo výdavkoch EÚ naďalej klesá. Odhadovaná chybovosť v platbách
uskutočnených v priebehu roka 2017 bola 2,4 %, čo je pokles oproti 3,1 % v roku 2016 a 3,8 % v roku 2015. To
dokazuje, že finančné riadenie EÚ je určite dobre nasmerované – a pochváliť treba Komisiu za jej nepretržité
úsilie, ako aj členské štáty.
Dovoľte mi uviesť ako pozitívny príklad náš záver, že priame platby v rámci Európskeho poľnohospodárskeho
záručného fondu – ktorý predstavuje veľmi veľkú časť daného okruhu VFR – nie sú ovplyvnené významnými
chybami.
Musím však tiež povedať, že často sú k dispozícii dostatočné informácie na to, aby sa predišlo značnému podielu
chýb, ktoré sme zistili, alebo aby sa tieto chyby odhalili a opravili. Ak by Komisia a vnútroštátne orgány použili
tieto informácie, ešte väčší podiel rozpočtu EÚ by bol pod nami a Komisiou stanoveným prahom významnosti.
Dámy a páni,
nastal čas pohnúť sa ďalej. Systémy riadenia a kontroly sa zlepšili a teraz máme príležitosť tieto zlepšenia využiť
pri našich auditoch.
Za rok 2017 sme uplatnili upravený prístup v oblasti súdržnosti. Zásadná zmena spočívala v tom, že sme overili
a opätovne vykonali kontroly, ktoré predtým vykonali subjekty zodpovedné za výdavky. Pomocou tohto nového
prístupu by sme Vám v Parlamente chceli nákladovo efektívnym spôsobom poskytnúť lepší prehľad o využití
fondov v jednotlivých zemepisných oblastiach EÚ.
Tento projekt rozšírime v nasledujúcich rokoch aj na ďalšie výdavkové oblasti vždy, keď budú splnené potrebné
podmienky.
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S výnimkou niektorých systémov v oblasti rozvoja vidieka.

2

Vážený [pán predseda], vážená [pani predsedníčka], s veľkým záujmom som si prečítal nedávno zverejnený
prieskum Parlameter 2018. Musím povedať, že do budúcna ma napĺňa optimizmom, keď vidím takú pevnú
podporu pre členstvo EÚ a euro. No zároveň prieskum ukazuje značné rozpory v podpore, ktorými sa musíme
zaoberať.
Ročné, ako aj dlhodobé rozpočty EÚ sú vo svojej podstate nástroje na prerozdeľovanie peňazí a rozhodovanie
o rozpočtoch často prináša politické komplikácie pre členské štáty, ktoré majú pocit, že na ňom prerábajú. Pre nás
na Dvore audítorov je dôležité uistiť sa, že nech sa prijmú akékoľvek rozhodnutia, občania z Bukurešti, Helsínk
či Lisabonu budú môcť na vlastné oči vidieť, a teda i dôverovať tomu, že finančné prostriedky EÚ boli vynaložené
nielen správne, ale aj múdro.
Tento proces nazývame „audit výkonnosti“ a môžem Vám povedať, že v najbližších mesiacoch a rokoch sa s týmito
auditmi budete stretávať čoraz častejšie. Mnohé debaty, ktoré vediem v tejto snemovni i na vnútroštátnej úrovni,
neustále posúvajú Dvor audítorov týmto smerom.
Dámy a páni,
Dvor audítorov poukázal na to, že niekoľko členských štátov má ťažkosti dobre využívať zdroje z európskych
štrukturálnych a investičných fondov. V tejto súvislosti vítame skutočnosť, že Komisia navrhla niekoľko opatrení
na ďalšie rozpočtové obdobie, ktoré by mali prispieť k lepšiemu čerpaniu finančných prostriedkov na politiku
súdržnosti. V najbližších dňoch uverejníme naše podrobné stanovisko k príslušnej legislatíve.
Súčasne je rozpočet EÚ i naďalej vystavený značnému tlaku v dôsledku hodnoty platieb viazaných v budúcich
rokoch. Nesplatené záväzky (reste à liquider) sa do konca roka 2020 ešte viac zvýšia. Podľa nášho názoru musí byť
tento rastúci objem nesplatených záväzkov prioritou ďalšieho viacročného finančného rámca.
Dámy a páni,
celkový rozpočet EÚ nepredstavuje viac než približne 1 % hrubého národného dôchodku celej EÚ.
Hoci je dôležité, aby sa rozpočet EÚ vynakladal účinne, musíme sa pozerať realisticky na to, čo sa dá s peniazmi,
ktoré nám boli zverené, dosiahnuť. EÚ môže dúfať, že si získa alebo udrží dôveru svojich občanov len vtedy, ak
splní očakávania, ktoré vytvára.
Ukážme občanom, že dokážeme splniť naše sľuby, konať efektívne a takým spôsobom, ktorý skutočne prinesie
zmenu.
Ďakujem Vám za pozornosť.
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