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Vážený pán predseda,
ctení poslanci a ctené poslankyne,
zástupcovia predsedníctva Rady,
vážený pán komisár Oettinger,
dámy a páni,

veľmi ma teší, že tu môžem byť dnes s Vami a mojím váženým kolegom Lazarosom Lazarouom a začať tohtoročný
postup udelenia absolutória výročnou správou Európskeho dvora audítorov za rozpočtový rok 2018. Prečo som dnes
poobede tu? Aby som Vám poskytol prehľad o finančnom riadení EÚ. V našej výročnej správe a najmä v našom
vyhlásení o vierohodnosti posudzujeme, či finančné prostriedky, ktoré ste Vy ako Parlament vložili minulý rok
do rozpočtu, boli vynaložené zákonne, správne a samozrejme účinne.
Kontrolovali sme konsolidovanú účtovnú závierku EÚ za rok 2018. Podľa nášho názoru vyjadruje verne zo všetkých
významných hľadísk finančnú situáciu EÚ a nie je ovplyvnená významnými nesprávnosťami – inými slovami, vydali sme
výrok bez výhrad.
Po druhé, pokiaľ ide o príjmy do rozpočtu EÚ, nezistili sme významnú chybovosť.
Po tretie, pri výdavkoch sme chybovosť odhadli na 2,6 % 1. To znamená, že odhadujeme, že 2,6 % platieb nemalo byť
vyplatených z rozpočtu EÚ, pretože sa nepoužili v súlade s pravidlami EÚ. Tento celkový odhad však zatieňuje dôležitý
rozdiel: spôsob vyplácania finančných prostriedkov má veľký vplyv na riziko chýb.
V prípade výdavkov, na ktoré sa vzťahujú zložité pravidlá predstavujúce približne polovicu rozpočtu EÚ2, najmä „platby,
ktoré vznikajú v dôsledku preplatenia nákladov“, keď musia prijímatelia predložiť žiadosti o náhradu oprávnených
nákladov, ktoré im vznikli – ide o výskumné projekty, projekty súvisiace so zamestnanosťou, projekty regionálneho
rozvoja a rozvoja vidieka a rozvojové projekty v krajinách mimo EÚ – sa chybovosť odhaduje na 4,5 %.
Na druhej strane, riziko chýb je nižšie v prípade výdavkov, ktoré podliehajú menej zložitým pravidlám, najmä „platby
založené na nárokoch“, pri ktorých sa prijímateľom uhrádzajú platby, ak spĺňajú určité podmienky – ide o priamu
pomoc pre poľnohospodárov, administratívne výdavky, štipendiá pre študentov alebo rozpočtovú podporu pre krajiny,
ktoré nie sú členmi EÚ. Inými slovami, v približne 50 % nášho kontrolovaného súboru sa nevyskytli významné chyby.
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Dolná hranica chybovosti: 1,8 %, odhadovaná chybovosť: 2,6 %, horná hranica chybovosti: 3,4 %. Výročná
správa 1.15
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Z tohto dôvodu tretí rok po sebe vydávame k platbám „výrok s výhradou“ – čo znamená, že „áno, ale“. Považujeme
za povzbudivý znak, že Komisia a členské štáty udržali pokrok zaznamenaný v predchádzajúcich dvoch rokoch. Naši
audítori zistili niektoré dobré veci v nízkorizikových oblastiach, ale zároveň pretrvávajú vážne problémy, ktoré je
potrebné riešiť vo vysokorizikových oblastiach.
V rámci našej viacročnej stratégie sa Dvor audítorov rozhodol, že pri vyhlásení o vierohodnosti budeme uplatňovať
prístup založený na potvrdeniach, čo znamená, že v budúcnosti máme v úmysle poskytovať uistenie na základe
vyhlásenia vedenia Komisie, ktoré vychádza z jej vlastných kontrol a kontrol, ktoré sa vykonali na vnútroštátnej úrovni
v prípade zdieľaného riadenia.
Preto pokračujeme v spolupráci s Komisiou s cieľom stanoviť podmienky potrebné na dosiahnutie pokroku na ceste
k potvrdeniam a využijem túto príležitosť na to, aby som poďakoval komisárovi Oettingerovi za jeho podporu a teším sa
na to, že bude pokračovať s jeho nástupcom. Som presvedčený, že „cesta vzniká tak, že po nej kráčame“, t. j. prijatím
konkrétnych krokov, najprv možno skromných krokov, na dosiahnutie tohto rozumného cieľa, aby sa dalo spoľahnúť
na prácu, ktorú už vykonali iní.
Vážení poslanci, vážené poslankyne, podrobnejšie informácie o našich záveroch a odporúčaniach týkajúcich sa
jednotlivých okruhov VFR sú uvedené v príslušných kapitolách našej výročnej správy, ktorá je dostupná vo všetkých
jazykoch EÚ. Pred dvoma týždňami som mal príležitosť podrobne predstaviť každú kapitolu vo Výbore pre kontrolu
rozpočtu. Keďže mnohí z vás boli prítomní, nebudem sa tým podrobnejšie zaoberať.
Dámy a páni,
jednu vec však musím opätovne zdôrazniť: nachádzame sa na križovatke – nového legislatívneho obdobia, jedného
členského štátu v procese vystúpenia z EÚ a ďalších 27 členských štátov v poslednom kole rokovaní o viacročnom
finančnom rámci na roky 2021 – 2027. Z našej audítorskej práce, ktorú som Vám dnes prezentoval, vyplýva, že napriek
mnohým pretrvávajúcim problémom EÚ tretí rok po sebe konzistentne spĺňa vysoké štandardy zodpovednosti
a transparentnosti pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov. Očakávame, že nová Komisia a členské štáty
budú pokračovať v tomto úsilí a stavať na ňom. A všetci sa spoliehame na Vás, ktorí ste tu, aby to tak bolo.
Ďakujem Vám za pozornosť.

3

