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Audítori EÚ sa v roku 2021 zamerajú na opatrenia 
týkajúce sa pandémie COVID-19 

Európsky dvor audítorov (EDA) vo svojom pláne auditov na rok 2021 uverejnenom dnes 
oznámil, že každý štvrtý audit EDA sa bude tento rok venovať reakcii EÚ na pandémiu COVID-19 
a balíku opatrení na obnovu v rámci programu Next Generation EU. V nadchádzajúcich piatich 
rokoch chcú audítori EÚ navyše prispieť k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá 
presadzuje hodnoty, na ktorých je založená. Podľa novej stratégie inštitúcie na obdobie 2021 – 
2025, ktorá bola tiež uverejnená dnes, sa budú naďalej snažiť poskytovať občanom presvedčivé 
audítorské uistenie, zlepšovať vyvodzovanie zodpovednosti a transparentnosť konania EÚ 
a kontrolovať jej výkonnosť v tých oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie. 

Plán práce audítorov EÚ na obdobie 2021+, ktorý siaha až do nasledujúceho roka, obsahuje 
zoznam 73 osobitných správ a preskúmaní, ktoré audítori plánujú uverejniť v rokoch 2021 a 2022 
v rámci štyroch strategických oblastí:  

• hospodárska konkurencieschopnosť a súdržnosť EÚ,  
• výzvy v oblasti klímy a zdrojov,  
• bezpečnosť a európske hodnoty, 
• fiškálna politika a verejné zdroje.  

Tieto publikácie budú zamerané hlavne na posudzovanie výkonnosti opatrení EÚ vo vybraných 
oblastiach, ako je obstarávanie vakcín, potravinová bezpečnosť a voľný pohyb počas pandémie, 
národné plány obnovy, digitalizácia škôl, elektronická verejná správa, obehové hospodárstvo, 
zohľadňovanie problematiky zmeny klímy, udržateľný rybolov, boj proti podvodom v súvislosti 
so spoločnou poľnohospodárskou politikou, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
Frontex, bankový dohľad v EÚ a lobovanie u zákonodarcov. Audítori zvolili tieto oblasti 
po posúdení hlavných rizík pre výdavky EÚ a vykonávanie politík.  

„Náš plán práce na rok 2021 znamená začiatok novej stratégie, ktorá bude usmerňovať našu 
prácu ako nezávislého externého audítora až do roku 2025,“ uviedol predseda EDA Klaus-Heiner 
Lehne. „Pokiaľ ide o kľúčové otázky budúcnosti EÚ, občania sa na nás môžu spoliehať aj naďalej: 
svoje audity zameriame na oblasti, v ktorých môžeme zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu, 
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vyzdvihneme, čo funguje dobre, a upozorníme na to, čo nefunguje. Platí to aj pre nové opatrenia 
EÚ na ochranu občanov pred nepriaznivými účinkami pandémie.“ 

V nasledujúcich piatich rokoch audítori ďalej rozpracujú aj svoj audítorský prístup týkajúci sa 
schvaľovania účtovnej závierky EÚ a kontroly súladu výdavkov s pravidlami. Zohľadnia 
ďalekosiahle zmeny, ktoré prináša nasledujúci viacročný finančný rámec na obdobie 2021 – 2027 
a program Next Generation EU, ktoré ovplyvnia financovanie a využívanie rozpočtu EÚ vrátane 
nových foriem vlastných zdrojov a potenciálneho prechodu z pravidiel oprávnenosti na aspekty 
založené na výkonnosti. Ďalšou oblasťou záujmu bude užšia spolupráca s orgánmi EÚ 
odhaľujúcimi podvody a väčšia účasť na boji proti podvodom vo výdavkoch EÚ a vo výbere 
príjmov EÚ. 

Stratégia EDA na roky 2021 – 2025 sa zaoberá aj možnými zmenami mandátu audítorov. Hlavnou 
úlohou inštitúcie je vyvodzovať zodpovednosť voči rôznym orgánom EÚ, ktoré spravujú finančné 
prostriedky EÚ a vykonávajú jej politiky, ale pretrvávajú nedostatky v povinnosti zodpovedať sa 
a v audite. V ďalších rokoch sa preto audítori EÚ budú snažiť získať jasné a širšie právomoci 
vykonávať audit nielen v orgánoch EÚ, čo sa už deje, ale aj v hlavných medzi vládnych 
štruktúrach, ktoré sú relevantné pre fungovanie EÚ. 

Základné informácie 

Úlohou EDA je overovať, či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú v súlade 
s príslušnými pravidlami a nariadeniami, a či sú riadne vykázané a efektívne a účinne využívané 
v záujme občanov EÚ. Jeho audítorské správy a stanoviská sú kľúčovým článkom reťazca 
zodpovednosti v EÚ. Využívajú sa na vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí sú zodpovední 
za vykonávanie politík a programov EÚ: Komisia, ostatné orgány EÚ a správne orgány v členských 
štátoch. Občanom EÚ tiež pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú 
k súčasným a budúcim výzvam. 

Stratégia EDA na obdobie 2021 – 2025 a plán práce na rok 2021+ sú dostupné na webovom sídle 
EDA eca.europa.eu v angličtine. Ostatné jazyky EÚ budú doplnené onedlho. 
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