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Prehľad údajov a zistení audítorov EÚ za rok 2019: 
kontrola, ako politiky a výdavky EÚ prinášajú pridanú 
hodnotu v praxi 
Podľa svojej novej správy o činnosti sa Európsky dvor audítorov (EDA) čoraz viac zameriava 
na posudzovanie výkonnosti a pridanej hodnoty výdavkov a regulačných opatrení EÚ. V roku 
2019 externí audítori EÚ uverejnili 67 správ, preskúmaní a stanovísk, v ktorých sa riešili mnohé 
z výziev, ktorým EÚ čelí, napríklad cezhraničná zdravotná starostlivosť, obnoviteľné zdroje 
energie, kybernetická bezpečnosť, migrácia a fiškálna správa. Keďže členské štáty v súčasnosti 
čelia bezprecedentnému ohrozeniu verejného zdravia a ekonomiky v podobe pandémie COVID-
19, všetky európske inštitúcie musia stavať na predchádzajúcom úsilí a zlepšovať finančné 
hospodárenie EÚ a zabezpečiť, aby Únia dosahovala výsledky, povedal predseda EDA Klaus-
Heiner Lehne. 

V správe o činnosti sa nachádza ucelený prehľad auditov a publikácií EDA, kontrol v členských 
štátoch a krajinách mimo EÚ, ako aj kontaktných činností so zainteresovanými stranami v roku 
2019. Audítori tiež poskytujú základné informácie o počte zamestnancov, riadení a financiách, 
uplatňovaní rovnakých štandardov transparentnosti a zodpovednosti na seba, ako uplatňujú 
na tých, ktorých kontrolujú. 

„V dôsledku pandémie COVID-19 Európska únia a jej členské štáty čelia bezprecedentým výzvam. 
Sme v priamom kontexte rokovaní o ďalšom viacročnom finančnom rámci, ktorého výsledok určí 
finančnú kapacitu EÚ na nasledujúcich sedem rokov,“ povedal predseda Lehne. „Je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým, aby Únia dosahovala výsledky a prostredníctvom pomoci občanom prekonať 
túto krízu preukázala pridanú hodnotu európskej spolupráce a solidarity.“ 

V roku 2019 EDA uverejnil 36 tematických správ z auditov výkonnosti a preskúmaní opatrení EÚ, 
výročnú správu o rozpočte EÚ a výročné správy o agentúrach, stanoviská k revidovaným 
rozpočtovým pravidlám a poznámky k ďalšiemu dlhodobému rozpočtu EÚ (VFR na roky 2021 – 
2027). Okrem poskytnutia uistenia o spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ a zákonnosti výdavkov 
audítori prispeli k tvorbe lepších zákonov a pomohli zabezpečiť, aby politiky a programy Únie 
poskytovali pridanú hodnotu, t. j. poskytli viac, ako by bolo možné dosiahnuť opatreniami len 
na vnútroštátnej úrovni. Ich odporúčania obsahujú spôsoby, ako ušetriť peniaze a predísť plytvaniu, 
pracovať lepšie, či dosiahnuť očakávané ciele politík účinnejšie. Hoci niektoré odporúčania možno 
zaviesť rýchlejšie než iné, zo správy o činnosti vyplýva vysoká miera ich vykonávania, a teda 
dlhodobý prínos pre občanov: približne 95 % odporúčaní zo správ vydaných v roku 2015 bolo 
zavedených do praxe do roku 2019. 
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Vplyv EDA závisí v rozsiahlej miere aj od toho, ako politické orgány s rozhodovacou právomocou 
využívajú výsledky jeho práce. Správy, preskúmania a stanoviská audítorov sú základnou zložkou 
reťazca povinnosti zodpovedať sa v EÚ, pretože pomáhajú Európskemu parlamentu a Rade 
kontrolovať dosahovanie cieľov EÚ a vyvodzovať zodpovednosť voči Komisii a ďalším orgánom 
zodpovedným za hospodárenie s rozpočtom EÚ vo výške približne 160 mld. EUR ročne. V roku 2019 
audítori opätovne prezentovali vysoký počet správ Európskemu parlamentu a Rade. Okrem toho 
prediskutovali ich hlavné body v parlamentoch 21 členských štátov, čo je rekordný počet. Takmer 
90 % tých, ktorí správy dostali, ich považovali za užitočné a viac než 80 % zastávalo názor, že majú 
dosah. 

V priebehu roka audítori strávili 3 605 osobodní cestovaním po celej EÚ a mimo nej, aby získali 
dôkazy. Väčšinu kontrol na mieste vykonali vo väčších členských štátoch, ako je Taliansko (430 dní), 
Poľsko (345) a Nemecko (316), a najmenej na Malte (5), Cypre (7) a v Luxembursku (8). Hoci ich 
audity nie sú navrhnuté špecificky na to, aby sa hľadal podvod, oznámili 10 podozrivých prípadov 
(2018: 9) Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF); v rokoch 2010 až 2018 úrad OLAF 
odporučil vymáhanie v celkovej výške 313 mil. EUR na základe auditov EDA.  

EDA je nezávislou externou kontrolnou inštitúciou EÚ so sídlom v Luxemburgu; funguje od roku 
1977. Zamestnáva približne 900 ľudí, vrátane jedného člena z každej krajiny EÚ, ako aj národných 
expertov. Dve tretiny jeho pracovnej sily sú audítori všetkých národností EÚ a približne polovica 
zamestnancov sú ženy. Rozpočet EDA na rok 2019 bol menej než 147 mil. EUR, čo je menej než 
0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % jej administratívnych výdavkov. Jeho účtovnú 
závierku schválil nezávislý externý audítor a rozpočtový orgán EÚ.  

Správa o činnosti EDA za rok 2019 je dostupná na adrese eca.europa.eu v 23 jazykoch EÚ. 

 
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou:  
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 45410 Mobil: (+352) 621 55 22 24 
 

Opatrenia prijaté EDA v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

Európsky dvor audítorov (EDA) podnikol potrebné kroky na to, aby bol i počas pandémie ochorenia 
COVID-19 naďalej schopný poskytovať účinnú verejnú audítorskú službu v EÚ a včas predkladať 
audítorské správy, stanoviská a podkladové dokumenty k auditu do takej miery, v akej je to v týchto 
náročných časoch možné. Súčasne by sme radi vyjadrili vďaku všetkým, ktorí svojou prácou zachraňujú 
životy a bojujú proti pandémii v Luxembursku, EÚ a na celom svete. Sme tiež odhodlaní podporovať 
politiku luxemburskej vlády v oblasti ochrany verejného zdravia. Zmierňujeme účinky pretrvávajúcej 
zdravotnej krízy na našich zamestnancov a prijali sme preventívne opatrenia, aby sme obmedzili riziko 
pre zamestnancov a ich rodiny na najnutnejšie minimum. 
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