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Činnosť audítorov EÚ v roku 2020:  
zmena v práci a služobných cestách 
Rok 2020 bol výnimočný, poznačený mimoriadne ťažkými a niekedy destabilizačnými 
udalosťami. Tieto udalosti sa však nikdy neukázali ako úplne neprekonateľné. Európsky dvor 
audítorov (EDA) veľmi dobre zvládol všetky výzvy, ako sa uvádza v jeho správe o činnosti, ktorá 
bola dnes uverejnená.  

Vypuknutie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 začiatkom roka 2020 nezabránilo EDA v audite 
výkonnosti a správnosti opatrení EÚ. Kontinuita činností sa zachovala počas celého roka. EDA 
naďalej poskytoval občanom a tvorcom politík EÚ nezávislé posúdenia kľúčových tém, pričom 
zdôrazňoval, čo funguje dobre, a upozorňoval na to, čo nefunguje. 

Audítori EÚ preskúmali v roku 2020 mnohé výzvy, ktorým EÚ čelí v rôznych oblastiach výdavkov 
EÚ vrátane životného prostredia (biodiverzita poľnohospodárskej pôdy, pesticídy, výdavky 
na opatrenia v oblasti klímy, morské prostredie), mobility (preťaženie dopravy v mestách, cestné 
a dopravné projekty v celej Európe), sociálnych (chudoba detí, investície do kultúry) 
a hospodárskych výziev (hospodárska politika, únia kapitálových trhov, ochrana obchodu). 

EDA takisto preukázal pružnosť pri prispôsobovaní svojho plánu práce novej situácii a meniacim 
sa okolnostiam vyplývajúcim z pandémie COVID-19. Konkrétne sa zmenil rozsah niektorých 
prebiehajúcich úloh a dve veľké preskúmania reakcie EÚ na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19 
v oblasti hospodárstva a verejného zdravia sa začali v rámci veľmi krátkych harmonogramov.  

Celkovo audítori EÚ napriek výrazne zníženej kapacite na vykonávanie kontrol na mieste dokázali 
uverejniť všetky výročné správy v rámci oficiálnych lehôt a vypracovať 32 osobitných správ 
a preskúmaní. Vydali aj 11 stanovísk, ktoré sa týkali najmä viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027 a iniciatívy Next Generation EU.  

„Aj pre nás ako audítorov EÚ existuje čas „pred“ a „po“ kríze spôsobenej ochorením COVID-19. 
Rok 2020 zmenil spôsob našej práce. Rok 2020 bol aj zlomovým bodom v oblasti financií EÚ: počas 
nasledujúcich siedmich rokov bude môcť EÚ vynaložiť 1,8 bil. EUR, z čoho 750 mld. EUR sa 
vynaloží na priamu reakciu na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Sme poverení významnými 
novými úlohami“, povedal predseda EDA Klaus-Heiner Lehne. „Môžete si byť istí, že urobíme 
všetko pre to, aby sme aj naďalej plnili našu úlohu nezávislého externého audítora EÚ s cieľom 
chrániť záujmy európskych daňových poplatníkov“. 
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Audítori EÚ sa v roku 2020 tiež pozerali vpred a pripravovali sa na budúcnosť. Vypracovali novú 
stratégiu na obdobie 2021 – 2025, ktorou sa bude riadiť ich úsilie v nasledujúcich piatich rokoch. 
V pláne práce EDA po roku 2021 sa zdôrazňujú priority auditu a uvádzajú sa podrobnosti o 73 
osobitných správach a preskúmaniach, ktoré sa majú uverejniť v rokoch 2021 a 2022. Jedna 
zo štyroch audítorských úloh, ktoré sa majú začať v tomto roku, sa bude zaoberať reakciou EÚ 
na pandémiu COVID-19 a vykonávaním iniciatívy Next Generation EU (NGEU). 

 

Základné informácie  

EDA je nezávislou externou kontrolnou inštitúciou EÚ so sídlom v Luxemburgu; funguje od roku 
1977. Zamestnáva približne 900 ľudí. Dve tretiny jeho pracovnej sily sú audítori všetkých 
národností EÚ a približne polovica zamestnancov sú ženy. Rozpočet Dvora audítorov na rok 2020 
bol približne 152 mil. EUR, čo je menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % jej 
administratívnych výdavkov.  

Jeho audítorské správy, preskúmania a stanoviská sú základnou zložkou reťazca povinnosti 
zodpovedať sa v EÚ. Pomáhajú Európskemu parlamentu a Rade monitorovať a kontrolovať 
dosahovanie cieľov politík a používajú sa na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci 
každoročného postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí sú zodpovední za riadenie 
rozpočtu EÚ.  

Správa o činnosti Dvora audítorov za rok 2020 je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na jeho webovom 
sídle eca.europa.eu. 

V správe o činnosti sa nachádza ucelený prehľad auditov a publikácií Dvora audítorov, kontrol 
vykonaných v členských štátoch a krajinách mimo EÚ, ako aj kontaktných činností 
so zainteresovanými stranami v roku 2020. Nachádzajú sa v nej aj hlavné informácie 
o zamestnancoch, riadení a financiách. 

  

Kontakt pre tlač 

Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 553 547 
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