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Činnosť audítorov EÚ v roku 2021: kontrolovať 
výkonnosť Európy je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým 
Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoju výročnú správu o činnosti za rok 2021. 
Správa podáva prehľad o práci EDA v roku 2021 a poskytuje informácie o vedení inštitúcie, jej 
zamestnancoch a jej financiách. Opisuje sa v nej, ako 900 zamestnancov EDA naďalej 
poskytovalo nezávislé a objektívne správy o významných témach pre budúcnosť EÚ. Vzhľadom 
na to, že členské štáty v súčasnosti čelia mnohým neočakávaným výzvam, EDA zohráva kľúčovú 
úlohu tým, že zdôrazňuje, ktoré aspekty opatrení EÚ fungujú dobre, upozorňuje na aspekty, 
ktoré by sa mohli zlepšiť, a odporúča podstatné zmeny, aby EÚ mohla naplno využiť svoj 
potenciál. Táto práca umožňuje EÚ stavať na svojom predchádzajúcom úsilí o zlepšenie 
finančného riadenia a zabezpečiť, aby výdavky EÚ prinášali výsledky. 

I v roku 2021 audítori EÚ naďalej pracovali v rámci cestovných obmedzení a obmedzení v oblasti 
verejného zdravia súvisiacich s ochorením COVID. Ich možnosti vykonávať audity na mieste boli 
stále výrazne obmedzené. Prispôsobili sa však novej situácii, pružne zmenili svoje pracovné 
postupy a rýchlo sa naučili pracovať s novými nástrojmi, aby mohli účinne vykonávať verejnú 
kontrolu v EÚ. 

Audítori EÚ v konečnom dôsledku dospeli k včasným a zmysluplným záverom a predložili 
konkrétne a relevantné odporúčania. V roku 2021 vydal EDA 55 publikácií vrátane 32 osobitných 
správ a preskúmaní, ktoré sa zaoberali mnohými výzvami, ktorým EÚ čelí v rôznych výdavkových 
oblastiach a politikách EÚ. Audítori sa zaoberali témami ako spoločná poľnohospodárska politika 
(SPP) a zmena klímy, zásada „znečisťovateľ platí“, elektromobilita, agentúra EÚ pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž Frontex, spolupráca EÚ s krajinami mimo EÚ pri vracaní neregulárnych 
migrantov, výmena daňových informácií, udržateľné financovanie, pranie špinavých peňazí 
a dezinformácie. Uverejnili aj dve správy súvisiace s krízou COVID-19: preskúmanie týkajúce sa 
reakcie EÚ v oblasti verejného zdravia a audit o právach cestujúcich v leteckej doprave počas 
pandémie. 

Publikácie EDA – audítorské správy, preskúmania a stanoviská – sú základnou zložkou reťazca 
povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Pomáhajú Európskeho parlamentu a Rade monitorovať 
a kontrolovať dosahovanie cieľov politík EÚ a používajú sa na vyvodenie zodpovednosti voči tým, 
ktorí sú zodpovední za riadenie rozpočtu EÚ, najmä Európskej komisii. 
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„Pandémia COVID-19 ešte nie je za nami a už sa k hraniciam EÚ priblížila ďalšia hrozná kríza,“ 
uviedol predseda EDA Klaus-Heiner Lehne. „Pre Európu sú to temné časy. EÚ musí teraz viac ako 
kedykoľvek predtým preukázať jednotu a vytvárať výsledky. Poslanie Európskeho dvora audítorov 
je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým: v tejto súvislosti budeme pokračovať v našom úsilí 
o posúdenie pridanej hodnoty opatrení EÚ.“ 

V pláne práce EDA na rok 2022 a nasledujúce obdobie, ktorý bol uverejnený v decembri 2021, 
sa uvádzajú priority EDA v oblasti auditu na nadchádzajúce roky a podrobné informácie 
o 79 osobitných správach a preskúmaniach, ktoré uverejníme. V pláne sú stanovené štyri hlavné 
strategické oblasti – hospodárska konkurencieschopnosť EÚ, odolnosť voči ohrozeniam 
bezpečnosti EÚ a úcta k európskym hodnotám slobody, demokracie a právneho štátu, zmena 
klímy, životné prostredie a prírodné zdroje a fiškálna politika a verejné zdroje v Únii. V šestnástich 
správach sa budeme zaoberať témami týkajúcimi sa reakcie EÚ na pandémiu COVID-19, ako je 
obstarávanie vakcín, a vykonáme sériu auditov o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 
(iniciatíva Next Generation EU), ktorý bol zriadený s poslaním pomáhať Európe vyrovnať sa 
s dôsledkami pandémie. 

 

Základné informácie  

EDA je nezávislá externá kontrolná inštitúcia EÚ. Sídli v Luxemburgu a pôsobí od roku 1977. 
Má približne 900 zamestnancov zo všetkých členských štátov EÚ. V roku 2021 prijal EDA 
80 nových zamestnancov a 56 absolventom univerzít poskytol stáže v dĺžke troch až piatich 
mesiacov. Približne polovicu zamestnancov tvoria ženy. Rozpočet EDA na rok 2021 bol 
zhruba 153,7 mil. EUR, čo je menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % jej 
administratívnych výdavkov.  

Poslaním EDA je: 
– kontrolovať, či EÚ vedie dobré účtovníctvo, správne uplatňuje finančné pravidlá 

a či politiky a programy EÚ dosahujú plánované ciele a zabezpečujú optimálnu hodnotu 
za vynaložené peniaze, 

– prispievať k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a presadzovaniu povinnosti zodpovedať 
sa a transparentnosti, 

– varovať pred rizikami, poskytovať uistenie, poukazovať na nedostatky a úspechy 
a ponúkať usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ, 

– predkladať pripomienky a odporúčania Európskemu parlamentu, Rade a národným 
vládam a parlamentom, ako aj širokej verejnosti. 

Výročná správa o činnosti EDA za rok 2021 je dostupná na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) 
v 24 jazykoch EÚ. 

V správe o činnosti sa nachádza ucelený prehľad auditov a publikácií EDA, kontrol, ktoré EDA 
vykonal v členských štátoch a krajinách mimo EÚ, ako aj spolupráce s hlavnými zainteresovanými 
stranami v roku 2021. Nachádzajú sa v nej aj informácie o našich zamestnancoch, riadení 
a financiách. 

  

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
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Kontakt pre tlač 

Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  
– Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 691 551 502 
– Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 621 552 224 
– Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 691 553 547  
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