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Audítori EÚ skúmajú údaje o rozpočtovej
podpore poskytovanej partnerským krajinám
Európsky dvor audítorov vykonáva audit spoľahlivosti údajov týkajúcich sa takmer jednej
pätiny finančnej pomoci, ktorú EÚ poskytuje partnerským krajinám mimo Únie.
Prostredníctvom týchto platieb, označovaných ako rozpočtová podpora, sa podporujú
partnerské krajiny EÚ v ich reformnom úsilí a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja
stanovených OSN.
V roku 2017 predstavovala rozpočtová podpora 18 % celkovej pomoci, ktorú EÚ poskytuje
nečlenským krajinám EÚ z rozpočtu EÚ a z Európskeho rozvojového fondu. Do konca tohto roka
uzavrela EÚ 270 dohôd o rozpočtovej podpore v odhadovanom objeme 12,7 mld. EUR.
Audítori dnes uverejnili podkladový dokument k auditu rozpočtovej podpory EÚ. Podkladové
dokumenty k auditom slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo
programy, ktoré sú predmetom auditu. Poskytujú informácie o prebiehajúcej audítorskej úlohe.
Rozpočtová podpora EÚ je rozdelená na dve časti, tzv. tranže: jedna je pevná a druhá variabilná
a závisí od dosiahnutých výsledkov. V prípade variabilnej časti zohrávajú údaje o pokroku zásadnú
úlohu, pretože na ich základe sa určí, či prostriedky budú alebo nebudú vyplatené.
V priebehu auditu budú audítori zisťovať, či má Európska komisia prístup k relevantným
a spoľahlivým údajom o spoľahlivosti, aby mohla rozhodnúť, či vyplatí variabilnú časť rozpočtovej
podpory. Pri audite preskúmajú najmä to, či:
•

Komisia dôkladne posudzuje schopnosť partnerských krajín poskytovať relevantné a spoľahlivé údaje
o výkonnosti,

•

dohody o rozpočtovej kontrole zahŕňajú ustanovenia o účinnom monitorovaní pokroku v podporených
odvetviach,

•

Komisia účinne overuje údaje použité ako základ na vyplatenie variabilných tranží.
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„Vysoko kvalitné včasné informácie sú nevyhnutným predpokladom dobrého rozhodovania,“
uviedol člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za audit Hannu Takkula. „Využívanie
relevantných a spoľahlivých údajov o výkonnosti je preto mimoriadne dôležité pre vyplácanie
rozpočtovej podpory.“

Poznámka pre redaktorov
Európsky dvor audítorov uverejnil už dve osobitné správy o iných aspektoch rozpočtovej podpory
EÚ: osobitnú správu č. 11/2010 „Riadenie podpory všeobecného rozpočtu Komisiou v krajinách
AKT, Latinskej Ameriky a Ázie“ a osobitnú správu č. 35/2016 „Využívanie rozpočtovej podpory
na zlepšenie mobilizácie domácich príjmov v subsaharskej Afrike“.
Rozpočtovou kontrolou sa v rôznej miere zaoberalo aj niekoľko ďalších správ. Tento audit z nich
bude vychádzať.
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu
Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie dokumentu v angličtine je uverejnené na webovom
sídle www.eca.europa.eu.
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