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Komisia v roku 2005 prijala plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly. 
Cieľom bolo splnenie záväzku na získanie pozitívneho vyhlásenia o dôveryhodnosti (ktoré je 
všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS (Déclaration d'Assurance) pozn. prekl.) do 
konca jej mandátu. Realizácia akčného plánu sa začala v roku 2006.

Tento pracovný dokument sa zameriava v prvom rade na hodnotenie dosiahnutého pokroku 
a výsledkov, ku ktorým Komisia počas realizácie plánu dospela. V druhom rade nastoľuje 
problémy a otázky týkajúce sa budúceho integrovaného rámca vnútornej kontroly. 

1. Plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly: pôvod, obsah a 
výsledok  

1.1. Pôvod

Komisia sa v roku 2005 rozhodla o tom, že podnikne opatrenia v rámci úsilia o získanie 
pozitívneho vyhlásenia o dôveryhodnosti (DAS). Európsky dvor audítorov v novembri roku 
2010 naznačil po 10. raz, že nemá opodstatnenú istotu v prípade platieb v rámci všetkých častí 
všeobecného rozpočtu.  Navyše Parlament a Rada počas postupu udeľovania absolutória za 
rok 2003 naliehavo vyzvali Komisiu, aby prijala opatrenia na riešenie tejto situácie. Nakoniec, 
uplatňovanie finančného rámca na roku 2007- 2013 ponúkol príležitosť na zmenu právneho 
základu a tak poskytol možnosť na aktivizáciu dodatočných pák na získanie pozitívneho 
DAS. 

Aby Komisia mohla získať pozitívne vyhlásenie o dôveryhodnosti, zamerala úsilia na 
zlepšenie rámca vnútornej kontroly. Prečo?

Po prvé, monitorovanie a systémy vnútornej kontroly neponúkali dostatočné záruky pre Dvor 
audítorov na to, aby mohol získať pozitívne vyhlásenie o dôveryhodnosti v prípade 
zákonnosti a riadnosti príslušných operácií.

Po druhé, Dvor audítorov v osobitnej správe v roku 2004 poukázal na nedostatky rámca 
vnútorného auditu používaného v EÚ a vydal odporúčanie na zlepšenie auditového modelu. 

Po tretie, Komisia dostala jasný politický mandát na reformu modelu vnútorného auditu. 
Podľa Wynnovej správy o udelení absolutória za rozpočtový rok 2003 Parlament jasne vyzval 
Komisiu, aby vypracovala akčný plán na realizáciu rámca vnútornej kontroly v rámci 
Spoločenstva.  

Rada v odporúčaní Parlamentu na udelenie absolutória za rok 2003 takisto vyzvala Komisiu, 
aby pokračovala v úsilí o ďalší rozvoj jasnej a zrozumiteľnej stratégie auditu a kontroly. 

1.2. Obsah

Plán je navrhovaný tak, aby sa zmenšila medzera medzi existujúcim auditovým rámcom 
a auditovým modelom ktorý navrhol Dvor audítorov. Model jednotného auditu navrhovaný 
Dvorom audítorov vychádza z integrovaného reťazca aktérov, ktorí pracujú súvisle na základe 
spoločných zásad a zodpovedajú za svoje kontroly v každej fáze procesu. 

Uplatňovanie tohto modelu si vyžaduje, aby Komisia podnikla potrebné kroky na svojej 
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úrovni, ale takisto aby sa aj členské štáty plne zapojili do reformy, pretože v súčasnosti majú 
na starosti 80 % finančných prostriedkov EÚ v rámci spoločného hospodárenia. 

Komisia na základe hodnotenia medzier rozhodla o tom, že podnikne 16 konkrétnych krokov 
rozdelených na štyri témy. 

Prvá téma sa týka zjednodušenia a zásad spoločnej kontroly (kroky 1-4). Krok 1, ktorý sa 
zaoberá zjednodušovaním, sa snaží zabrániť nezákonnostiam a nepravidelnostiam, ktoré 
vyplývajú z ťažkosti pri uplatňovaní kritérií oprávnenosti. Kroky 2 a 3 súvisia so zavedením 
spoločných zásad a harmonizáciou vysvetľovania kontrolných stratégií, ktoré využívajú 
Komisia a členské štáty. Cieľom je poskytnúť jasnejší a zrozumiteľnejší dôkaz, že systém 
dohľadu a kontroly sa využívajú a že dokážu správne usmerňovať riziko chyby. Posledný 
krok v rámci tejto témy obsahuje začiatok dialógu s Parlamentom a Radou o riziku, ktoré 
možno tolerovať v príslušných operáciách, aby sa poskytlo vysvetlenie Dvoru audítorov 
týkajúce sa očakávaní orgánov zodpovedným za udeľovanie absolutória. 

Druhá téma súvisí s vyhláseniami o hospodárení a vierohodnosťou auditu (kroky 5 až 8). 
Cieľom je zabezpečiť opodstatnenú istotu v otázke riadnosti a zákonnosti príslušných operácií 
na každej úrovni plnenia rozpočtu EÚ. Toto zahrnuje posilnenie zodpovednosti každého 
aktéra, pričom Komisia môže ľahšie predložiť dôkazy na jej úrovni, že s finančnými 
prostriedkami EÚ sa hospodári správne. Parlament v záujme splnenia tohto cieľa 
argumentoval, že členské štáty by mali poskytnúť ex ante stanovisko so zisteniami a ex post 
vyhlásenie o dôveryhodnosti na najvyššej politickej úrovni. Jeho návrh však narazil na určitý 
odpor v Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN). Komisia v záujme zmierenia 
týchto dvoch postoj navrhla vytvorenie vnútroštátneho koordinačného orgánu pre každú 
politickú oblasť, ktorý by predkladal syntetické správy o vyhláseniach o hospodárení na 
operačnej úrovni (krok 5). Komisia takisto chcel preskúmať užitočnosť vyhlásení 
o hospodárení mimo režimu spoločného a nepriamo centralizovaného riadenia (krok 6). 
Komisia nakoniec vyjadrila ochotu, že bude viac podporovať úlohu nezávislých auditov 
a vnútroštátnych najvyšších auditových inštitúcií, aby mohla poskytnú dodatočnú 
vierohodnosť príslušných operácií (kroky 7 a 8). 

Tretia téma súvisí s maximalizáciou úrovne kontroly, ktorú možno dosiahnuť bez toho, aby sa 
musela zvyšovať úroveň viazaných zdrojov (kroky 9 až 11). Akčný plán na tento účel požaduje
v prvom rade lepšiu koordináciu medzi kontrolnými orgánmi, aby sa minimalizovala duplicita 
práce. Presnejšie, tento krok zahrnuje výmenu výsledkov medzi audítormi vo vzťahu k ich 
práci a ďalším krokom, definovanie spoločnej auditovej stratégie a lepšiu koordináciu pri 
plánovaní auditov (krok 9). V druhom rade sa akčný plán zameriava na prístup založený na 
nákladoch a prínosoch ku usmerňovaniu rizika chyby v príslušných operáciách. Cieľom je 
dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi kontrol (kroky 10 a 11).

Štvrtá a posledná téma akčného plánu sa venuje heterogénnej povahe jednotlivých politík EÚ, 
a preto obsahuje kroky zamerané na odstraňovanie medzier v jednotlivých odvetviach (kroky 
12 –ž 16). Po prvé, útvary Komisii najprv zistili medzery v každej politickej oblasti a potom 
podnikli kroky na uzatvorenie týchto medzier prostredníctvom ročných plánov hospodárenia 
a správ o dosiahnutom pokroku vo výročných správach o činnosti (krok 12). Po druhé, 
niektoré kroky boli navrhnuté na posilnenie poradenstva pre štrukturálne fondy, ktorým 
najviac hrozí riziko chyby (kroky 13 až 15). Tieto iniciatívy zahrnujú návrh Komisie na 
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vypracovanie včasných analýz existujúcich nedostatkov v systéme dohľadu, aby sa mohlo 
posilniť existujúce poradenstvo a podporovať dohody dôveryhodnosti, v rámci ktorých sa 
členské štáty zaväzujú, že budú zabezpečovať dôveryhodnosť auditu na každoročnom základe 
(kroky 13 až 15). Posledný krok sa snaží o zavedenie spoločných usmernení pre každú 
politickú rodinu (krok 16). 

1.3. Pokrok dosiahnutý pri realizácii akčného plánu 

Dosiahnutý pokrok treba merať za pomoci dvoch kritérií: realizácia akčného plánu a jeho 
vplyv na obmedzenie chýb v príslušných operáciách.

 Pokrok dosiahnutý pri realizácii akčného plánu 

Komisia sa v najnovšom hodnotení1 domnievala, že akčný plán sa úplne dokončil začiatkom 
roku 2009. Realizácia plánu sa omeškala za pôvodným harmonogramom, čím sa záverečný 
termín presunul na koniec roka 2007. 

Stanovisko Komisie však požaduje nejaké vysvetlenie. 

Po prvé, 13 z pôvodne 16 krokov sa síce podarilo splniť, ale tri kroky sa nemohli zrealizovať, 
alebo sa rozvinuli inak. Prvým krokom z týchto troch krokov bolo zavedenie spoločných 
zásad vnútornej kontroly v návrhu na úpravu nariadenia o rozpočtových pravidlách (krok 2). 
Komisia nedosiahla politickú dohodu na zahrnutie konkrétnych ustanovení o vnútornej 
kontrole, ale cieľ tohto kroku sa podarilo splniť v rámci článku 28 písm. a), ktorým sa 
zavádza zásada účinnej a efektívnej vnútornej kontroly pri plnení rozpočtu. Druhý krok sa 
týka medziinštitucionálneho dialógu o riziku chyby (krok 4). Pojem prípustnej úrovne rizika 
sa nemohol zapracovať do nariadenia o rozpočtových pravidlách, a preto sa Komisia rozhodla 
dokončiť tento krok definovaním koncepcie zvyškového rizika chyby a zameraním úsilia na 
finančné korekcie a vymáhanie pohľadávok v prípade chýb. Tretím krokom bolo preskúmanie 
užitočnosti vyhlásení o hospodárení mimo spoločného a nepriamo centralizovaného riadenia 
(krok 6). Ten sa zrušil, ale iba preto, aby sa mohol rozvinúť inak. 

Po druhé, niektoré kroky považované za splnené môžu vyvolávať sklamanie vo vzťahu 
k tomu, čo sa od nich očakávalo. Napríklad zjednodušenie legislatívy v rokoch 2007 - 2013 
nebolo tak rozsiahle, ako sa predpokladalo, pretože akčný plán sa vypracoval príliš krátko 
pred prijatím legislatívy na to, aby prinieslo výrazné zmeny. Ďalším príkladom je prípustné 
riziko chyby v príslušných operáciách. Rozprava o tomto bode stále pokračuje, ale zatiaľ sa 
nepodarilo nájsť uspokojivé riešenie.  

 Vplyv akčného plánu vplyv na obmedzenie chýb v príslušných operáciách.

Vplyv akčného plánu nemožno považovať za celkom uspokojivý. Komisia dodnes nedostala 
pozitívne DAS od Dvora audítorov. Za uplynulých 18 rokov dostávala negatívne DAS. 

Presnejšie, Dvor audítorov v správe o vyhlásení dôveryhodnosti za rok 2011 dospel k záveru, 
že všetky platby boli fyzicky poznamenané chybami. Ďalej sa domnieval, že vo všeobecnosti 

                                               
1 Pozri oznámenie Komisie nazvané Správa o vplyve Akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného 

rámca vnútornej kontroly, COM(2009)0043. 
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systémy dohľadu a kontrolné systémy boli efektívne iba čiastočne. Dvor audítorov zistil 
správne hospodárenie s finančných prostriedkami a účinnú vnútornú kontrolu iba v oblasti 
administratívnych výdavkov, vonkajších vzťahov a v politikách pomoci a rozširovania. 

Navyše nezistil nijaké výrazné zlepšenie v porovnaní s vyhlásením o dôveryhodnosti za rok 
2010. Celková miera chybovosti v príslušných operáciách sa zvýšila z 3,7 % na 3,9 %. Táto 
miera sa síce znížila v regionálnej politike, ale zvýšila sa v poľnohospodárskej politike a v 
politike rozvoja vidieka. 

To znamená, že pokrok dosiahnutý na začiatku programového obdobia možno teraz dosiahol 
svoju hranicu, hoci Komisia stále zdôrazňovala, že výsledky nemožno očakávať okamžite.

2. Vypočutie z 22. apríla 2013: hlavné úlohy

2.1.  Ďalšie kroky v súvislosti s absolutórium za rok 2011

Na prediskutovanie zostáva iba jedna otázka, čo sa týka akčného plánu v súvislosti s 
integrovaným rámcom vnútornej kontroly: prečo Komisia nedostala pozitívne DAS? 

Stroskotal akčný plán? Bol zle vypracovaný alebo nesprávne sa realizoval? 

Čo Komisia urobí?

Rozprava o integrovanej vnútornej kontrole však pokračuje aj v rámci ďalších krokov 
v súvislosti s absolutóriom za rozpočtový rok 2011, ako ho prijala plenárna schôdza v apríli 
roku 2013, čo Komisii poskytuje určité nové podnety.

Prvé tri prednostné kroky, ktoré má Komisia vykonať na základe najnovšieho uznesenia 
o udelení absolutória sa zameriavajú na prípravu cesty smerom v novému pokroku v otázka 
vydania DAS.      

Oznámenie na obranu rozpočtu EÚ, čo je prvým prioritným krokom, ponúkne Komisii 
príležitosti na preukázanie efektívnosti jej systému na ochranu rozpočtu EÚ. 

Po druhé, výmena najlepších postupov medzi útvarmi Komisie zodpovednými za finančné 
hospodárenie, ako to požaduje Parlament, by mala kladný vplyv na mieru chybovosti. Čo sa 
týka tretej priority, ktorou je vyhodnotenie finančných výsledkov, Parlament rozhodne 
podnecuje Komisiu, aby sa zamerala na novú kultúru dosahovania výsledkov. 

2.2. Imperatív zjednodušenia

Čo sa týka imperatívu zjednodušenia (pozri kroky 1 až 3 vyššie), niet pochybností, že túto 
zásadu treba uplatňovať v nasledujúcom programovom období (2014 - 2020). Je samozrejmé, 
že za zjednodušenie spoločne zodpovedajú všetky inštitúcie, ktoré sa podieľajú na 
rozhodovacom procese, a že Parlament by mal takisto pamätať na tento kategorický 
imperatív. 

2.3. Vyhlásenia o hospodárení a vyhlásenie o dôveryhodnosti

Nové nariadenie o rozpočtových pravidlách uvádza konkrétne nástroje na vyhlásenia 
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o hospodárení a vyhlásenia o dôveryhodnosti vo forme každoročných vyhlásení na rozličných 
úrovniach. 

Hospodáriace orgány členských štátov majú každoročne predkladať Komisii účty spolu 
s vyhlásením o hospodárení, každoročný súhrn ich konečnej správy o audite a kontrolách 
a posudok nezávislého auditového orgánu (článok 59 nového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách (EÚ, Euratom) č. 966/2012). 

Okrem toho členské štáty môžu dobrovoľne poskytnúť vyhlásenia podpísané na príslušnej 
úrovni a vychádzajúce z týchto informácií.

Kvalita týchto vyhlásení bude mimoriadne dôležitá, pretože udeľovanie absolutórií ukázalo, 
že prvý problém, ktorý sa objavuje v rámci súčasného systému každoročných súhrnov, sa týka 
spoľahlivosti údajov vypracovaných členskými štátmi. 

Parlament pri viacerých príležitostiach odsudzoval skutočnosť, že každoročné súhrny, ktoré 
sa do predpisov zahrnuli v dôsledku medziinštitucionálnej dohody o finančnom rámci 2007 –
2013, neboli spoľahlivým zdrojov informácií na hodnotenie súladu či výkonu príjemcov. 
Parlament v uznesení sprevádzajúcom rozhodnutie o udelení absolutória za rok 2011 žiada 
Komisiu, aby zanalyzovala silné a slabé stránky vnútroštátnych kontrolných systémov na 
základe získaných každoročných súhrnov, a naliehavo ju vyzýva, aby prijala bezodkladné 
kroky na zabezpečenie toho, aby ďalšie každoročné súhrny boli užitočné na vyhodnocovanie 
výkonu príjemcov.

Parlament ďalej vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zaviedla krátkodobý 
model pre vnútroštátne vyhlásenia o hospodárení, pomocou, pomocou ktorého získajú na 
zmysle a budú porovnateľné, a aby pomáhala členským štátom pri poskytovaní dobrovoľných 
vyhlásení o hospodárení uvedených v článku 59 ods. 5 nového nariadenia o rozpočtových 
pravidlách (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a to podporovaním najlepších postupov.

2.4. Prípustné riziko chyby, prístupy v oblasti súladu a výkonu

Koncepciu prípustného rizika chyby po prvý raz na úrovni EÚ zaviedol Dvor audítorov 
v stanovisku k jednotnému auditu (Stanovisko č. 2/2004). Dvor audítorov to odôvodnil tak, že 
každý kontrolný systém je kompromisom medzi cenou za vykonávanie kontrol podľa 
stanovenej úrovne intenzity na jednej strane a výhodami, ktoré tieto prinášajú na strane 
druhej. V kontexte Spoločenstva tieto výhody predstavujú obmedzenie rizika plytvania 
finančnými prostriedkami a udržanie rizika chyby na prípustnej úrovni. 

Komisia zapracovala návrh Dvora audítorov do akčného plánu na integrovaný rámec 
vnútornej kontroly a poukázala v oznámení pod názvom Smerom k jednotnému chápaniu 
koncepcie prípustného rizika chyby (COM(2008)0866) na to, že pri definovaní nových 
kontrolných stratégií treba pamätať na dodatočné náklady na doplnkové kontroly. 

Jednotné kritérium 2 % alebo hladina významnosti neberie do úvahy profily rozličných rizík 
jednotlivých politík. Podľa Komisie by bolo mysliteľné, aby rozpočtový orgán stanovil 
rozličné hladiny významovosti na základe politických imperatívov, prínosov politiky, 
obsiahnutého rizika, potenciálu na ďalšie zjednodušovanie a dodatočných nákladov spojených 
z obmedzovaním miery chybovosti pomocou vyššieho počtu kontrol. 
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Parlament sa doteraz domnieval, že prístup prípustného rizika chyby by nemal byť 
izolovaným a úzko technickým nástrojom. Mal by byť integrovaným prvkom celkového 
hospodárenia s rozpočtom a mal by uľahčovať racionálnejšie a flexibilnejšie plnenie rozpočtu 
tým, že by sa subjektom zodpovedným za jeho plnenie povolilo väčšie rozpätie, berúc 
osobitne od úvahy náklady na kontrolu, či už vzniknú Komisii alebo členskému štátu.

Tento obozretný postoj je v súlade s opakovaným názorom Parlamentu, že miera chybovosti 
by sa mala trvalo znižovať. 

Parlament v najnovšom uznesení o udelení absolutória vyjadril zdesenie zo zvýšenia 
najpravdepodobnejšej miery chybovosti, čo zvrátilo kladný trend z predchádzajúcich rokov. 
Preto naliehavo vyzval Komisiu, aby podnikla kroky nevyhnutné na dosiahnutie trendu, ktorý 
by prejavoval trvalý pokles. Parlament takisto zastáva názor, dosiahnutie tohto cieľa je 
neodmysliteľnou súčasťou získania plnej protihodnoty za výdavky EÚ v budúcnosti 
a pokroku smerom k pozitívnemu DAS.

Postoj Parlamentu v prospech najnižšej prípustnej miere chybovosti sa do určitej miery 
dopĺňa novým vývojom skôr smerom k hodnoteniu výkonnosti. 

Parlament si v činnosti udeľovania absolutórií osvojuje analýzu Dvora audítorov o rozpočte 
EÚ a o výsledkoch. 

Komisia v súlade s článkom 318 ZFEÚ musí predložiť hodnotiacu správu o financiách Únie 
založenú na dosiahnutých výsledkoch; podľa zmluvy toto spolu s osobitnou správou Dvora 
audítorov je dôležitým príspevkom pri hodnotení Parlamentu, keď rozhoduje o udelení 
absolutória. To znamená, že prístup súladu sa čoraz častejšie dopĺňa prístupom na základe 
výsledkov.   

Inak povedané, tradičný prístup DAS, založený na súlade auditov a určujúci súvisiace náklade 
na politiky EÚ, sa dopĺňa o výkonnostný prístup založený na dosiahnutých výsledkoch. 

Oba prístupy treba rozvíjať, to znamená obmedziť náklady na politiky EÚ a maximalizovať 
ich výhody. Parlament v najnovšej správe o udeľovaní absolutória opakoval odporúčania 
Dvora audítorov o meraní výsledkov politiky pomocou jasných cieľov a ukazovateľov 
európskej pridanej hodnoty a nástojil na tom, že ukazovatele vplyvu by sa mali zlúčiť 
s lehotami a kvantifikovanými cieľmi. Parlament ďalej trval na potrebe zabezpečenia 
súdržnosti medzi zámermi, ukazovateľmi a cieľmi načrtnutými v pláne hospodárenia útvarov 
Komisie a uvádzanými vo výročných správach o činnosti.

2.5. Prístupy v oblasti súladu a výkon: dve strany jednej mince

Náklady a výsledky sú v podstate spojené v politickom posudku Parlamentu, keď udeľuje 
absolutórium. Toto hodnotenie by malo vychádzať z formálnejšieho modelu. Súčasná prax 
auditov výkonu sa môže preto stať predelom v dejinách postupu udeľovania absolutória 
a vydávania DAS. Otázkou je, či sa bude dať formalizovať prístup hodnotenia výkonu 
v modeli, ktorý možno porovnať s modelom využívaným na vydávanie DAS.

Pokrok v tomto smere bude možno dosiahnuť iba za plnej spolupráce všetkých 
zainteresovaných subjektov, t. j. Dvora audítorov a rozpočtového orgánu, ale aj národných 
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vlád a riadiacich orgánov, najvyšších kontrolných úradov a národných parlamentov.

Viac informácií nájdete na: Control systems – European Commission

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Európsky Parlament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


