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Zvyšujúci sa počet nahromadených neuhradených platieb
v rozpočte by mohol mať v budúcnosti vplyv na projekty
financované EÚ, konštatujú audítori
Ako vyplýva z nového rýchleho preskúmania Európskeho dvora audítorov, nahromadenie
peňazí, ktoré boli viazané v rozpočte EÚ, ale ešte neboli vyplatené, dosiahlo novú rekordnú
výšku, čo by mohlo vytvoriť významné finančné riziká pre budúcnosť. Hodnota platieb, ktoré
Európska komisia bude potrebovať uhradiť, bola na konci roka 2017 267 mld. EUR a má sa ďalej
zvyšovať. Audítori varujú, že to môže obmedziť schopnosť Komisie riadiť budúce potreby alebo
vyrovnať budúce žiadosti o platby načas.
Ročný rozpočet EÚ tvoria sumy, ktoré sú v priebehu roka k dispozícii na viazanie, a sumy, ktoré sa
skutočne v priebehu roka uhradia. Takzvané nesplatené záväzky sú záväzky prijaté v aktuálnom
roku a v predchádzajúcich rokoch, ktoré zatiaľ neboli vyplatené alebo zrušené. Počas tohto
obdobia predstavujú sumu známu ako RAL (z francúzskeho výrazu reste à liquider).
Hodnota RAL postupne rastie a v priebehu posledných desiatich rokov sa zvýšila o viac ako 90 %,
pričom v posledných rokoch bolo zaznamenané viditeľné zrýchlenie tempa rastu. Rýchle
preskúmanie poskytuje prehľad vývoja sumy nesplatených záväzkov a faktorov vyvolávajúcich
tento vzostupný trend. Audítori upozorňujú, že hlavnou výzvou bude zaistiť, aby sa v novom
viacročnom výdavkovom pláne na roky 2021 – 2027 nezačali kumulovať ešte vyššie nesplatené
záväzky. Identifikujú riziká pre rozpočet EÚ a navrhujú možné riešenia.
„Už niekoľko rokov vyjadrujeme obavy v súvislosti s rastúcou úrovňou nesplatených záväzkov
a odporúčame Komisii, aby konala a túto úroveň znížila“, uviedla Annemie Turtelboom, členka
Európskeho dvora audítorov zodpovedná za toto rýchle preskúmanie. „Vidíme ale, že história sa
opakuje. Niektoré faktory, ktoré zapríčinili dnešnú úroveň nesplatených záväzkov, sú rovnaké, aké
boli v minulosti. Vysoká hodnota RAL zvyšuje finančnú expozíciu rozpočtu EÚ.“
Audítori identifikujú tri hlavné faktory ovplyvňujúce hodnotu RAL: sumy v rozpočte, ktoré sú
k dispozícii na záväzky, sú vyššie ako sumy, ktoré sú v skutočnosti dostupné na platby, koniec

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body rýchleho preskúmania veci Európskym dvorom audítorov.
Jej úplné znenie je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu.
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jedného viacročného výdavkového plánu sa prelína so začiatkom ďalšieho a programy
financované EÚ v členských štátoch čelia zdržaniam.
Európske štrukturálne a investičné fondy majú najväčší podiel na hodnote RAL, a to
predovšetkým pre ich vysoký podiel na celkovom rozpočte a osobitným pravidlám ich riadenia.
Audítori poskytujú podrobné preskúmanie medzi členskými štátmi, z ktorého vyplýva,
že vzhľadom na to, že členské štáty čerpajú financovanie rôznym tempom, ich podiel na hodnote
RAL nie je úmerný sumám, ktoré majú k dispozícii na prijímanie záväzkov. S cieľom podporiť
finančnú disciplínu musia členské štáty vyčerpať tieto finančné prostriedky do troch rokov od
prijatia záväzku, v opačnom prípade riskujú, že o ne prídu.
Hodnota RAL sa znižuje, keď sa viazané sumy uhradia alebo zrušia. Za posledných desať rokov boli
zrušené sumy pomerne nízke a predstavovali 2 % celkových prijatých záväzkov. Audítori však
upozorňujú na to, že zrušené sumy sa už nemôžu použiť a pre ciele politiky príslušných členských
štátov a EÚ sú teda stratené.
Audítori zdôrazňujú niekoľko možných riešení, ktorými sa predíde podobnému nahromadeniu
nesplatených záväzkov v rámci nového viacročného výdavkového plánu na roky 2021 —2027:
-

včasné prijatie viacročného výdavkového plánu a jeho súvisiacich viacročných programov,

-

zjednodušenie rozpočtových výdavkových pravidiel EÚ,

-

poskytovanie spoľahlivých prognóz platobných potrieb,

-

vhodná rovnováha medzi sumami, ktoré sú k dispozícii na záväzky a na platby.

Poznámky pre redaktorov
Komisia nemala v rokoch 2011 až 2015 k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, aby mohla
uskutočniť všetky platby do konca roka a nesplatené sumy musela vyrovnať v nasledujúcich
rokoch. Hodnota nahromadených neuhradených žiadostí od členských štátov dosiahla do konca
roka 2014 sumu 25 mld. EUR a tieto žiadosti boli napokon zúčtované na konci roka 2016.
Prognóza Komisie z roku 2013 týkajúca sa hodnoty nesplatených záväzkov na konci roka 2020
bola viac ako 260 mld. EUR. Komisia tento údaj v roku 2018 revidovala na 295 mld. EUR a jej
prognóza týkajúca sa hodnoty nesplatených záväzkov na konci roka 2023 je 314 mld. EUR.
Komisia vykázala nesplatené záväzky na konci roka 2018 v približnej výške 280 mld. EUR.
Rozpočet EÚ na záväzky na rok 2019 je 166 mld. EUR a na platby 148 mld. EUR.
EDA monitoruje nesplatené záväzky ako súčasť svojho ročného auditu účtov EÚ. Toto
preskúmanie sa sústredí na úroveň nesplatených záväzkov na konci roka 2017, pretože to bol
posledný rok, za ktorý sú k dispozícii kontrolované údaje.
Rýchle preskúmanie predstavuje a definuje skutočnosti súvisiace s konkrétnou otázkou alebo
problémom, nejde o audítorskú správu.
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Rýchle preskúmanie EDA s názvom Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ – Bližší pohľad je dostupné
na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.
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