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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu 
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Audítori EÚ žiadajú jasný a formálny mandát na výkon auditu 
pre Európsky menový fond 

V súlade so stanoviskom, ktoré dnes uverejnili audítori, by sa mala jasnejšie stanoviť pozícia Európskeho 
dvora audítorov ako externého audítora navrhovaného Európskeho menového fondu (EMF). Navrhujú tiež, 
aby Európsky parlament pri dohľade nad týmto fondom zohľadňoval prácu audítorov. 

Európska komisia navrhuje zriadiť EMF, ktorý nahradí existujúci Európsky mechanizmus stability, v rámci ktorého 
sa poskytuje finančná pomoc krajinám eurozóny s vážnymi finančnými ťažkosťami. Vzhľadom na to, že Európsky 
mechanizmus stability je financovaný na základe dohody medzi členskými štátmi, nespadá do rozpočtu EÚ.  

V stanovisku audítori vítajú návrh Komisie, no zdôrazňujú, že by mal zahŕňať spoľahlivý rámec zodpovednosti, 
v ktorom sa parlamentný dohľad nad novým fondom bude opierať o stanovisko EDA ako externého audítora. Na 
posilnenie povinnosti zodpovedať sa a verejnej kontroly audítori vyzývajú, aby sa pri udeľovaní absolutória 
v rámci jasného a formálneho postupu brali do úvahy audítorské správy. Komisia v súčasnosti navrhuje, aby EDA, 
súkromní audítori a rada audítorov fondu v súvislosti s EMF kontrolovali finančnú správnosť, súlad s predpismi, 
výkonnosť a riadenie rizík.  

„Vítame zámer Komisie začleniť EMS do právneho rámca EÚ“, uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Vo všeobecnosti by sa malo predchádzať viacerým mandátom 
na vykonávanie auditu, aby sa znížilo riziko konfliktu záujmov, zdvojovania alebo prekrývania činností.“ 

Audítori konštatujú, že na to, aby nedochádzalo k zdvojovaniu činností, ktoré je nákladné, malo by byť ich 
postavenie ako nezávislých externých audítorov EMF jasne vymedzené v akomkoľvek právnom predpise, 
aby bolo jasné, že úloha súkromných audítorských spoločností a akákoľvek ďalšia audítorská činnosť sú 
doplnkom k práci audítorov. Ak to nebude jednoznačné, bolo by možné takéto nominácie vykladať ako spôsob, 
ako zbaviť EDA jeho mandátu na výkon externého auditu.  

Audítori tiež identifikujú niekoľko kľúčových výziev v súvislosti s rámcom auditu a povinnosti zodpovedať sa 
existujúceho Európskeho mechanizmu stability. Funkčné obdobia členov rady audítorov sú podľa ich slov príliš 
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krátke a rada informuje o svojich kontrolných zisteniach vo veľmi obmedzenej miere. Činnosti v oblasti auditu 
výkonnosti a hodnotenia výkonnosti Európskeho mechanizmu stability sa tiež vykonávajú len obmedzene. 

Poznámky pre redaktorov 

Vedúci predstavitelia EÚ poskytli politické smerovanie na uskutočnenie navrhovanej reformy v dvoch krokoch. 
Do konca roku 2018 budú pripravené kľúčové prvky posilneného Európskeho mechanizmu stability (EMS) 
vrátane prípadných ďalších opatrení na posilnenie jeho úlohy a správy. Týmto krokom sa zohľadní návrh Komisie 
pri zachovaní medzivládneho charakteru EMS. V dlhodobejšom horizonte môžu členské krajiny EMS a EÚ zvážiť 
úplné začlenenie EMS do právneho rámca EÚ. 

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk 
k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská využívajú 
pri svojej práci legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada. 

Stanovisko EDA č. 2/2018 o audite a povinnosti zodpovedať sa v súvislosti s navrhovaným Európskym menovým 
fondom (EMF) je v súčasnosti dostupné na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v angličtine. Ďalšie jazyky budú 
k dispozícii onedlho. 
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