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Vážený pán predseda,
pani ministerky, páni ministri,
dámy a páni,

ako predseda Európskeho dvora audítorov by som sa Vám chcel poďakovať, že ste si našli čas na našu výročnú správu
za rok 2018, v ktorej Vám predkladáme naše posúdenie stavu finančného riadenia Európskej únie.
Kontrolovali sme konsolidovanú účtovnú závierku EÚ za rok 2018. Podľa nášho názoru poskytuje pravdivý a verný obraz
o finančnej situácii EÚ.
Pokiaľ ide o príjmy do rozpočtu EÚ, nezistili sme významnú chybovosť. Preto sme opätovne vydali výrok bez výhrad
k správnosti príjmovej časti rozpočtu EÚ.
Pokiaľ ide o výdavkovú časť, opätovne sme vydali výrok s výhradou k správnosti platieb, ako tomu bolo v posledných
dvoch rokoch. Inými slovami, chyby, ktoré sme zistili v rámci našich auditov, neboli rozšírené, a preto nemajú
za následok nesprávnu prezentáciu skutočnej finančnej situácie EÚ.
Ide o jedno z kľúčových zistení našich auditov, pretože potvrdzuje, že finančné riadenie EÚ sa za posledné roky neustále
zlepšuje. Povzbudivým znakom je, že nielen Komisia, ale aj členské štáty dokázali udržať pokrok zaznamenaný
v predchádzajúcich dvoch rokoch.
„Výrok s výhradou“ znamená „áno, ale“. Áno, platby boli zväčša správne, ale stále existujú problémy.
Pokiaľ ide o výdavky, tradičný „titulok“ nášho vyhlásenia o vierohodnosti, chybovosť odhadujeme na 2,6 % 1.
To znamená, že odhadujeme, že 2,6 % platieb nemalo byť uhradených, pretože sa nepoužili v súlade s pravidlami EÚ.
Chybovosť vyššia než 2 % sa považuje za významnú.
Neustále však budem zdôrazňovať, že to neznamená, že 2,6 % platieb z rozpočtu EÚ sa premrhalo. Aj keď sa pravidlá
pre niektorú platbu nedodržali, tieto výdavky mohli napriek tomu splniť v danom prípade svoj účel.
Pri predkladaní tohto celkového odhadu je potrebné zdôrazniť, že značná časť výdavkov, ktoré sme kontrolovali,
nemala významnú chybovosť. Tento celkový odhad však zatieňuje dôležitý rozdiel: spôsob vyplácania finančných
prostriedkov má veľký vplyv na riziko chýb. Tento pohľad môže byť pre Vás užitočný pri budúcich právnych predpisoch.
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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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V prípade výdavkov, na ktoré sa vzťahujú zložité pravidlá, sa chybovosť odhaduje na 4,5 %, čo je pomerne veľa.
Takéto výdavky predstavujú približne polovicu rozpočtu EÚ 2. Ide najmä o „platby, ktoré vznikajú v dôsledku preplatenia
nákladov“, keď prijímatelia musia predložiť žiadosti o náhradu oprávnených nákladov, ktoré im vznikli – ide o výskumné
projekty, projekty regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.
Naopak, 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 alebo štipendiá pre študentov.
Dámy a páni,
počas mojich návštev európskych hlavných miest som mal príležitosť informovať niektorých z Vás osobne o zmene
prístupu Dvora audítorov v rámci jeho viacročnej stratégie. Dostal som len a len pozitívnu spätnú väzbu a podporu,
za čo Vám veľmi ďakujem.
Dvor audítorov sa rozhodol, že pri vyhlásení o vierohodnosti bude uplatňovať prístup založený na potvrdeniach, čo
znamená, že v budúcnosti máme v úmysle preskúmať audítorskú prácu iných, najmä Komisie, ktorá sama vychádza
zo svojich vlastných kontrol a kontrol vykonaných na vnútroštátnej úrovni v rámci zdieľaného riadenia, namiesto toho,
aby sme sami vykonávali stále čoraz náročnejšie audity v každom prípade, keď už to urobili iní.
To znamená, že chceme využiť prácu, ktorú už vykonali iní – za predpokladu, že ich výsledky sú spoľahlivé. V našej
výročnej správe uvidíte, že často kritizujeme mnohé kontroly, ktoré vykonali členské štáty a Komisia (napríklad
do auditu výdavkov v rámci politiky súdržnosti je na vnútroštátnej úrovni zapojených približne 126 rôznych orgánov).
V dôsledku toho sa často výsledky tejto práce ťažko využívajú a ťažko je možné spoliehať sa na ne vo väčšej miere.
Rovnako možno povedať, že Komisia vynakladá značné úsilie na to, aby pokračovala v zlepšovaní práce rôznych
vnútroštátnych orgánov.
Pokračujeme preto v spolupráci s Komisiou na vytvorení podmienok, ktoré sú potrebné na to, aby sme pokročili
smerom k potvrdeniam. Rád by som využil túto príležitosť na to, aby som poďakoval komisárovi Oettingerovi
za jeho podporu a teším sa na to, že budem pokračovať s jeho nástupcom.
Rád by som sa teraz venoval jednotlivým okruhom oblastí politiky a zdôraznil niektoré z našich kľúčových zistení:
v rámci okruhu VFR „Konkurencieschopnosť“ sme zistili podstatne menej chýb ako v minulom roku (2 %). Neoprávnené
náklady na zamestnancov sú stále hlavným zdrojom chýb v oblasti výskumu.
V oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti sme odhadli chybovosť vo výške 5 %. Počet a vplyv chýb, ktoré sme zistili,
naznačujú pretrvávajúce nedostatky týkajúce sa správnosti výdavkov, ktoré vykazujú vnútroštátne riadiace orgány.
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50,6 %.
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Neoprávnené výdavky na projekty boli kľúčovým problémom a niektoré krajiny ho ešte znásobili pridaním ďalších
vnútroštátnych podmienok k už zložitým podmienkam EÚ (tzv. goldplating).
Pokiaľ ide o prírodné zdroje, chybovosť sme odhadli na 2,4 % a tvoria ju vykázané neoprávnené náklady, nepresné
informácie o plochách alebo zvieratách, problémy s verejným obstarávaním a administratívne chyby. Priame platby
ako celok však neobsahovali významné chyby. To je dobrá správa.
V oblasti bezpečnosti a občianstva poukazujeme na nedostatky pri uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania,
ale aj na systémové nedostatky v členských štátoch týkajúce sa Fondu pre azyl a migráciu a Fondu pre vnútornú
bezpečnosť.

Dámy a páni,
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.
Vzhľadom na rastúce výzvy, ktorým čelí Únia s rozpočtom len približne 1 % hrubého národného dôchodku, ktorý
vytvárajú všetky členské štáty spolu, je však zásadne dôležité, aby výdavky EÚ neboli len zákonné a správne,
ale aby priniesli aj výsledky. A práve tomu bude Európsky dvor audítorov v budúcnosti venovať ešte viac pozornosti.
Zameriavame sa na európsku pridanú hodnotu. Každé euro vynaložené na úrovni EÚ by malo pridávať hodnotu, ktorá
by sa nedosiahla, ak by boli výdavky vynaložené na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
Bol by som Vám vďačný, keby ste nás v tom podporili tým, že nám poskytnete svoje nápady a návrhy pre našu budúcu
prácu.
Chcel by som skončiť poďakovaním fínskemu predsedníctvu Rady. Naša spolupráca a interakcia s Vami bola vynikajúca
a myslím si, že vzájomne prospešná. Dúfam, že takáto výborná spolupráca bude pokračovať budúci rok s chorvátskym
predsedníctvom Rady, na ktorú sa teším.
Ďakujem Vám za pozornosť. Rád Vám zodpoviem akékoľvek otázky alebo pripomienky.
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