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Integrovaný rámec vnútornej kontroly  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o integrovanom rámci vnútornej 

kontroly (2012/2291(INI)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

 so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného 

auditu (a návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)1, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu 

vnútornej kontroly (COM(2005)0252), 

 so zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne Komisie na vytvorenie 

integrovaného rámca vnútornej kontroly (COM(2006)0009), 

 so zreteľom na prvú polročnú správu o výsledkoch realizácie akčného plánu Komisie na 

vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly uverejnenú 19. júla 2006 

(SEC(2006)1009) na základe požiadavky Parlamentu z jeho uznesenia o absolutóriu za 

plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 20042, 

 so zreteľom na priebežnú správu Komisie o pokroku zverejnenú v marci 2007 

(COM(2007)0086), v ktorej načrtla dosiahnutý pokrok a oznámila niektoré dodatočné 

opatrenia, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie z februára 2008 (COM(2008)0110) a k nemu 

priložený pracovný dokument útvarov Komisie (SEC(2008)0259), 

 so zreteľom na oznámenie Komisie z februára 2009 k správe o vplyve Akčného plánu 

Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (COM(2009)0043), 

 so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0189/2013), 

A. keďže podľa článku 317 ZFEÚ Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť 

vychádzajúc zo zásad riadneho finančného hospodárenia a v spolupráci s členskými 

štátmi; 

B. keďže podľa zmluvy nesie Komisia výhradnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Únie, 

hoci značnú časť zodpovednosti nesú členské štáty, pričom 80 % rozpočtu Únie sa 

vynakladá v rámci systému spoločného hospodárenia členskými štátmi; 

C. keďže zásada účinnej vnútornej kontroly je jednou z rozpočtových zásad, ktoré sú 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1. 
2  Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 3. 



stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách po jeho zmene nariadením (ES, 

Euratom) č. 1995/2006, ako navrhla Komisia v akčnom pláne uvedenom vyššie; 

D. keďže najúčinnejším spôsobom, ako môže Komisia preukázať skutočný záväzok 

zabezpečiť transparentnosť a riadne finančné hospodárenie, je urobiť čo najviac na 

podporu opatrení zameraných na skvalitnenie finančného riadenia, aby dosiahla od 

Európskeho dvora audítorov (EDA) pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti (DAS1); 

E. keďže v záujme obnovenia dôvery európskych občanov vo finančnú výkonnosť Únie 

musia všetky inštitúcie a členské štáty spolupracovať; 

F. keďže Komisia na podporu strategického cieľa získať pozitívne vyhlásenie 

o vierohodnosti od EDA prijala v januári 2006 akčný plán na vytvorenie integrovaného 

rámca vnútornej kontroly („akčný plán“) na základe odporúčaní EDA2, uznesenia 

Európskeho parlamentu o udelení absolutória za rozpočtový rok 20033 a záverov Rady 

ECOFIN z 8. novembra 2005; 

G. keďže akčný plán bol zameraný na nedostatky v kontrolných štruktúrach Komisie v tom 

čase a určil 16 oblastí na prijatie opatrení do konca roku 2007, pričom prihliadal na 

skutočnosť, že zlepšenie finančného hospodárenia v EÚ treba podporovať dôkladným 

sledovaním kontrol v Komisii i členských štátoch, 

Vykonávanie akčného plánu 

1. poukazuje na to, že pokrok v dosahovaní cieľov akčného plánu treba posudzovať nielen 

podľa uskutočnenia jednotlivých opatrení, ale aj podľa ich vplyvu na zníženie počtu 

chýb v príslušných transakciách; 

2. berie na vedomie konštatovanie samotnej Komisie, že akčný plán bol splnený na 

začiatku roku 2009, hoci tri zo 16 pôvodných opatrení nebolo možné vykonať alebo sa 

zmenil spôsob ich vykonania; 

3. poukazuje najmä na to, že v článku 32 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 

stanovuje zásada účinnej a efektívnej vnútornej kontroly a v článku 33 toho istého 

nariadenia sa stanovuje, že pri predkladaní revidovaných alebo nových návrhov 

výdavkov Komisia vypracuje odhad nákladov a prínosov kontrolných systémov, ako aj 

úrovne rizika chyby; 

4. konštatuje tiež, že v súvislosti s pojmom „prípustná úroveň rizika“ sa rozhodlo o 

ukončení tohto opatrenia vymedzením pojmu „zvyškové riziko chýb“; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zjednodušenie právnych predpisov z rokov 2007 – 

2013 nebolo také rozsiahle, ako sa očakávalo; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že záväzok, ktorý prijala Komisia na dosiahnutie plne 

pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti (DAS), nebol splnený, a poukazuje najmä na to, 

že Dvor audítorov v DAS za rok 2011 dospel k záveru, že v celkových platbách sa 

vyskytli závažné chyby, a usúdil, že systémy dohľadu a kontroly boli vo všeobecnosti 

čiastočne účinné; 

                                                 
1  Skratka francúzskeho výrazu „déclaration d' assurance“. 
2  Stanovisko č. 2/2004  (Stanovisko o jednotnom audite). 
3  Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 4. 



7. konštatuje, že celková miera chybovosti príslušných operácií vzrástla z 3,3 % na 3,7 % 

v roku 2010, pričom v roku 2011 dosiahla úroveň 3,9 %; vyjadruje poľutovanie nad 

zvrátením pozitívneho trendu, ku ktorému došlo v posledných rokoch, a obáva sa, že 

miera chybovosti sa v najbližších rokoch zvýši; 

8. konštatuje, že Komisia si zachováva cieľ získať pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti, 

zatiaľ čo Parlament vyjadril vo svojom uznesení o udelení absolutória za rok 2011 

vážne poľutovanie nad tým, že v platbách sa vyskytli závažné chyby; 

9. vyzýva Komisiu, aby podnikla potrebné kroky na dosiahnutie trvalého znižovania 

chybovosti; 

Kde je chyba? 

10. súhlasí s názormi Dvora audítorov a Komisie1, že model jednotného auditu ešte 

nefunguje a systémy kontroly zavedené členskými štátmi v súčasnosti nefungujú v plnej 

miere; 

11. pripomína v tejto súvislosti, že v roku 2011 v oblasti regionálnej politiky v prípade viac 

než 60 % chýb zistených Dvorom audítorov mali orgány členských štátov dostatok 

informácií na zistenie a opravu niektorých chýb pred požiadaním Komisie o preplatenie; 

12. stotožňuje sa v tomto ohľade s názorom Dvora audítorov, že prvostupňové kontroly, a síce 

systémy riadenia a kontroly v členských štátoch, nepostačujú a ich výsledkom je značne 

vysoké zaťaženie s cieľom znížiť chybovosť; 

13. konštatuje, že komplexné a nejasné pravidlá bránia vykonávaniu a auditu programov; je 

znepokojený skutočnosťou, že to môže vyústiť do značného počtu chýb a môže 

poskytnúť príležitosť na podvody; je preto znepokojený skutočnosťou, že výsledkom 

zvyšovania komplexnosti pravidiel na národnej alebo regionálnej úrovni (tzv. gold 

plating) sú ďalšie problémy zákonného plnenia rozpočtu Únie a zbytočné zvyšovanie 

chybovosti; 

14. poznamenáva, že Komisia sa nemôže plne spoliehať na zistenia vnútroštátnych orgánov 

auditu v členských štátoch; 

15. konštatuje, že existuje zásadný rozdiel medzi stanoviskom Dvora audítorov, ktorý 

v auditoch DAS uplatňuje ročný prístup, a Komisie, ktorá pri plnení rozpočtu uplatňuje 

viacročný prístup; 

Čo treba urobiť? 

16. vyzýva Komisiu, aby dôkladne uplatňovala článok 32 ods. 5 nového nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, keď je miera chybovosti neustále vysoká, a aby následne 

zistila nedostatky kontrolných systémov, analyzovala náklady a prínosy možných 

nápravných opatrení a prijala alebo navrhla vhodné opatrenia, ako je zjednodušenie, 

zlepšenie kontrolných systémov a prepracovanie programov alebo dodávateľských 

systémov;  

17. vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje systémy kontroly a dohľadu a zaistili 

                                                 
1  Príspevky, ktoré predniesli Kersti Kaljulaid a Manfred Kraff na vypočutí o 

integrovanom rámci vnútornej kontroly, ktoré organizoval výbor CONT 22. apríla 2013. 



predovšetkým spoľahlivosť ich ukazovateľov a štatistík; 

18. so znepokojením konštatuje, že v roku 2010 a 2011 v regionálnej politike Dvor 

audítorov zistil, že Komisia sa nemohla v plnej miere spoliehať na prácu audítorských 

orgánov jednotlivých štátov a vychádzať z nej; vyzýva členské štáty, aby učinili 

nápravu tejto situácie; 

19. vyzýva členské štáty, aby prevzali plnú zodpovednosť za svoje účty a Komisii 

predkladali spoľahlivé údaje a opierali sa pri tom o vyhlásenia o hospodárení 

jednotlivých štátov, podpísané na primeranej politickej úrovni; 

20. vyzýva Komisiu, aby motivovala členské štáty k spolupráci pri zaručovaní využívania 

finančných prostriedkov daňových poplatníkov v súlade so zásadami riadneho 

finančného hospodárenia, či už prostredníctvom vhodných výhod alebo prísnych sankcií 

či pozastavenia toku financií; tvrdí, že by to pomohlo obnoviť dôveru európskych 

občanov v EÚ a jej inštitúcie; 

21. vyzýva Komisiu, aby harmonizovala všetky kontrolné postupy v rámci svojich útvarov; 

22. so znepokojením konštatuje, že chyby v práci orgánov jednotlivých štátov, ktoré zistil 

Dvor audítorov, môžu byť tiež výsledkom prirodzených nedostatkov a konfliktov 

záujmov spoločného systému riadenia ako takého1, keďže na to, aby Komisia udelila 

audítorským orgánom jednotlivých štátov status modelu jednotného auditu, sa od nich 

vyžaduje, aby boli efektívne, no zároveň nahlasovaná chybovosť by mala byť nižšia ako 

2 %, čo by mohlo tieto orgány podnietiť k tomu, aby nenahlásili všetky nezrovnalosti;  

23. vyzýva preto Komisiu, aby bola pri udeľovaní osvedčení riadiacim a audítorským 

orgánom jednotlivých štátov prísnejšia a zaviedla správne stimuly a účinný systém 

sankcií; 

24. požaduje preto v súlade s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ, aby sa v súvislosti s auditom 

spoločného hospodárenia zintenzívnila spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi 

auditu a Európskym dvorom audítorov; 

25. vyzýva príslušné inštitúcie EÚ, aby posúdili, či stanovenie chybovosti na 2 % je vhodný 

a dosiahnuteľný cieľ vo všetkých oblastiach politiky EÚ; 

26.  v tejto súvislosti vyjadruje vážne pochybnosti o užitočnosti vyhlásenia o vierohodnosti, 

pretože v dôsledku komplexnosti plnenia rozpočtu v oblasti spoločného hospodárenia 

jestvuje tiež spoločná zodpovednosť za zákonnosť a správnosť riadenia rozpočtu medzi 

Komisiou a členskými štátmi a medzi Komisiou a regionálnymi samosprávami, zatiaľ 

čo politickú zodpovednosť nesie stále iba Komisia; 

27.  zastáva preto názor, že v súvislosti s budúcou revíziou Zmluvy o EÚ by sa mala 

koncepcia vyhlásenia o vierohodnosti prehodnotiť; 

Následné opatrenia k absolutóriu Komisie za rok 2011 

28. opakuje svoju výzvu členským štátom, aby na vhodnej politickej úrovni vydali 

vyhlásenia o hospodárení svojho štátu a žiada Komisiu, aby pripravila vzor takýchto 

                                                 
1  Príspevok Kersti Kaljulaidovej na vypočutí o integrovanom rámci vnútornej kontroly, 

ktoré 22. apríla 2013 zorganizoval výbor CONT. 



vyhlásení; 

29. nazdáva sa, že zásada povinného vyhlásenia o hospodárení jednotlivých štátov by mala 

byť súčasťou medziinštitucionálnej dohody k rozhodnutiu o viacročnom finančnom 

rámci; 

30. zdôrazňuje, že pretrvávajúca absencia spoľahlivého systému vyhlásení jednotlivých 

štátov nabúra dôveru, ktorú by občania EÚ mohli prechovávať voči tomuto makru a 

peniazom EÚ a správcom týchto peňazí1; 

31. pripomína, že tri prioritné kroky, ktoré Komisia vyžaduje od Parlamentu pri udeľovaní 

absolutória za rok 2011, majú za cieľ pripraviť cestu ďalšiemu pokroku v otázke 

pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti (DAS); 

32. zvlášť upozorňuje na to, že Komisia mala po prvý raz v septembri 2013 prijímať 

výročné oznámenia Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov s cieľom 

zverejniť všetky nominálne čiastky získané počas predchádzajúceho roka z finančných 

korekcií a spätne získaných prostriedkov v rámci všetkých režimov hospodárenia na 

úrovni Únie a členských štátov2; 

33. trvá na tom, že toto oznámenie by malo byť včas predložené, aby ho mohol Dvor 

audítorov preveriť ešte pred uverejnením svojej výročnej správy; 

34. potvrdzuje svoje povzbudenie Komisii, aby pokročila v zverejnení presnejších a 

spoľahlivejších údajov o spätne vrátených prostriedkoch a finančných korekciách a aby 

predložila informácie, ktoré by čo najviac zosúladili rok, kedy bola platba vykonaná, 

rok, v ktorom bola zistená príslušná chyba a rok, v ktorom boli v poznámkach k účtom 

zistené spätne vrátené finančné prostriedky alebo finančné korekcie3;  

35. zdôrazňuje, že všetky opatrenia prijaté v záujme zníženia chybovosti by mala dopĺňať 

nová kultúra výkonnosti; služby Komisie by v pláne riadenia mali určiť počet cieľov a 

ukazovateľov, ktoré spĺňajú požiadavky Dvora audítorov z hľadiska relevantnosti, 

porovnateľnosti a spoľahlivosti; služby Komisie by mali vo svojich výročných správach 

o činnosti merať svoju výkonnosť tým, že zosumarizujú dosiahnuté výsledky, ktorými 

prispeli k hlavným politikám, ktoré presadzuje Komisia; táto výkonnosť podľa útvarov 

bude doplnená celkovým hodnotením výkonnosti Komisie v hodnotiacej správe podľa 

článku 318 ZFEÚ4; 

36. pripomína, že Komisia by mala zmeniť štruktúru uvedenej hodnotiacej správy tak, že 

bude rozlišovať medzi vnútornými a vonkajšími politikami a v rámci sekcie týkajúcej sa 

vnútorných politík sa zameria na stratégiu Európa 2020 ako na hospodársku a sociálnu 

politiku Únie; Komisia by mala klásť dôraz na pokrok pri dosahovaní hlavných 

iniciatív; 

37. okrem toho zdôrazňuje, že výkonnostné ukazovatele by sa mali v plnej miere zahrnúť 

do všetkých návrhov nových politík a programov;  

                                                 
1  Príspevok Julesa Muisa na to istom vypočutí. 
2  Uznesenie k rozhodnutiu udeliť absolutórium Komisie za rok 2011, bod 1a (Ú. v. EÚ L 

308, 16.11.2013, s. 27). 
3  Uznesenie k rozhodnutiu udeliť absolutórium Komisie za rok 2011, bod 61. 
4  Uznesenie k rozhodnutiu udeliť absolutórium Komisie za rok 2011, body 1 ab, ae, af. 



38. požaduje, aby usmernenia, ktoré poskytuje Parlament Komisii v odseku 1 uznesenia k 

rozhodnutiu o udelení absolutória za rok 2011, pokiaľ ide o vypracovanie hodnotiacej 

správy podľa článku 318 ZFEÚ, by mali byť zahrnuté do medziinštitucionálnej dohody 

k rozhodnutiu o viacročnom finančnom rámci; 

Rozpočet založený na výkonnosti 

39. súhlasí s názorom Európskeho dvora audítorov, že nemá zmysel snažiť sa merať 

výkonnosť bez toho, aby sa rozpočet pripravil na základe výkonnostných ukazovateľov1 

a žiada vypracovať taký model verejného rozpočtu založený na výkonnosti, v ktorom 

bude každý rozpočtový riadok sprevádzaný cieľmi a výsledkami merateľnými pomocou 

výkonnostných ukazovateľov; 

40. žiada Komisiu, aby zostavila pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov Komisie, 

Parlamentu, Rady a Dvora audítorov, ktorá by zvážila, aké potrebné opatrenia by sa 

mali prijať s cieľom zaviesť takýto rozpočet založený na výkonnosti a pripraviť v tejto 

súvislosti harmonogram akčného plánu; 

Zjednodušenie 

41. vyzýva všetky strany zapojené do rozhodovacieho procesu o legislatív e a programoch 

po roku 2013, aby brali do úvahy potrebu dodržiavať kategorický imperatív 

zjednodušenia tým, že sa zníži počet programov a stanovia sa primerané a nákladovo 

efektívne kontroly a zjednodušené pravidlá oprávnenosti a metódy zjednodušeného 

financovania nákladov;  

o 

o     o 

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu 

dvoru audítorov a vládam a parlamentom členských štátov. 

                                                 
1  Príspevok Kersti Kaljulaidovej na vypočutí o integrovanom rámci vnútornej kontroly, 

ktoré 22. apríla 2013 zorganizoval výbor CONT. 


