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Politika a zásady Európskeho dvora
audítorov v oblasti komunikácie
Európsky dvor audítorov je nezávislou externou kontrolnou inštitúciou Európskej únie zriadenou na
základe Zmluvy o EÚ. Európsky dvor audítorov zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní
účinnej zodpovednosti EÚ voči občanom v súvislosti s verejnými prostriedkami vynaloženými na
plnenie cieľov EÚ tým, že:
•

identifikuje riziká týkajúce sa finančných záujmov občanov EÚ,

•

poskytuje nezávislé uistenie o finančnom hospodárení EÚ,

•

a tvorcom politiky poskytuje poradenstvo o tom, ako zlepšiť využívanie verejných prostriedkov
EÚ.

Európsky dvor audítorov poskytuje pridanú hodnotu vydávaním svojich správ a stanovísk. Tieto
správy a stanoviská prispievajú k verejnému dohľadu nad plnením rozpočtu EÚ a podloženému
rozhodovaniu o správe EÚ, koncepcii politík a programov a prideľovaní prostriedkov EÚ.
Politika v oblasti komunikácie
Poskytovaním svojich výsledkov a odporúčaní v oblasti auditu Európsky dvor audítorov pomáha zvýšiť
verejné povedomie o finančnom hospodárení EÚ a otázkach zodpovednosti, ako aj o dôležitosti
využitia finančných prostriedkov EÚ hospodárnym, efektívnym a účinným spôsobom v súlade s
pravidlami. Informácie získané od Európskeho dvora audítorov pomáhajú chrániť finančné záujmy
občanov EÚ prostredníctvom transparentnosti, ktorú prinášajú. Konečným cieľom je presadiť dôveru v
dobré fungovanie EÚ a jej inštitúcií.
Hodnota prínosu Európskeho dvora audítorov k zodpovednosti EÚ závisí vo veľkej miere od toho, ako
využívajú jeho prácu a produkty jeho hlavní partneri v procese zodpovednosti, ako sú:
•

politické orgány zodpovedné za verejný dohľad nad využívaním finančných prostriedkov EÚ:
Európsky parlament, Rada EÚ a národné parlamenty,
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•

kontrolované subjekty zodpovedné za riadenie a vynakladanie finančných prostriedkov EÚ:
Európska komisia, iné inštitúcie, agentúry a decentralizované orgány EÚ, ako aj vnútroštátne
orgány,

•

a iní audítori finančných prostriedkov EÚ vrátane najvyšších kontrolných inštitúcií členských
štátov.

Zásady v oblasti komunikácie
•

Európsky dvor audítorov dodržiava vo svojej funkcii externého audítora EÚ zásady otvorenosti a
transparentnosti a poskytuje dostupné a včasné informácie o svojej úlohe, činnosti a výsledkoch,
ktoré dosahuje.

•

Politika Európskeho dvora audítorov v oblasti komunikácie pomáha zabezpečiť informovanosť o
výsledkoch jeho činnosti a ich porozumenie a ukázať, ako Dvor audítorov napĺňa svoj cieľ
prispievať k zlepšovaniu finančného hospodárenia.

•

Z dôvodu ochrany profesionálneho vzťahu medzi audítorom a kontrolovaným subjektom a v
súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a právnymi požiadavkami je Európsky dvor
audítorov oprávnený poskytnúť verejnosti iba informácie, ktoré sa uvádzajú v jeho uverejnených
správach. V prípade potreby poskytuje kontextové a podkladové informácie s cieľom pomôcť
čitateľom lepšie pochopiť jeho zistenia.

•

Európsky dvor audítorov organizuje tlačové konferencie pri príležitosti uverejnenia výročnej
správy a vybraných osobitných správ a stanovísk, ako aj pri iných príležitostiach. V súvislosti so
všetkými uverejnenými správami a zaujímavými udalosťami zo života Európskeho dvora
audítorov sa vydávajú tlačové správy, ktoré sú dostupné na stránke http://eca.europa.eu.
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•

Predseda reprezentuje Európsky dvor audítorov a vystupuje v jeho mene, pokiaľ ide o záležitosti
týkajúce sa jeho politík, cieľov a hodnôt, ako aj jeho výročných správ. Predsedovi a členom v ich
úlohe pomáha hovorca Európskeho dvora audítorov. Pokiaľ ide o osobitné správy alebo
špecifické témy, v mene Európskeho dvora audítorov vystupuje člen zodpovedný za vypracovanie
príslušnej správy alebo splnomocnený zástupca.

•

Európsky dvor audítorov poskytuje informácie online, ako aj prostredníctvom audítorských správ
a iných publikácií, podujatí, tlače a médií. Všetky jeho audítorské správy a stanoviská sú dostupné
vo všetkých úradných jazykoch EÚ na jeho internetovej stránke http://eca.europa.eu, ako aj na
portáli elektronického kníhkupectva EÚ. Internetová stránka Európskeho dvora audítorov je jeho
hlavnou informačnou platformou.

