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Reakcia na pandémiu COVID-19 a politiky
v oblasti zmeny klímy sú v centre pozornosti
plánu práce audítorov EÚ
Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoj plán práce na rok 2022 a nasledujúce
obdobie, ktorý obsahuje strategické oblasti a priority pre audit. Budú sa týkať mnohých
rôznych tém a odrážať tak hlavné výzvy a problémy EÚ. Popredné miesto medzi nimi bude mať
reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 a jej ambície v boji proti zmene klímy. Audítori budú tieto
a ďalšie oblasti podrobne skúmať, aby zistili, či EÚ pri plnení svojho mandátu a záväzkov
využíva peniaze daňových poplatníkov účinne.
Celosvetová pandémia COVID-19 naďalej silno dolieha na životy európskych občanov a ešte
nejaký čas to potrvá. EÚ medzitým tiež zavádza do praxe svoje ambície, ktoré spočívajú v boji
proti zmene klímy a prechodu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne
využívajúce zdroje. V dôsledku toho poskytne EÚ na programy obnovy po skončení pandémie
COVID-19 a na opatrenia na boj proti zmene klímy finančnú pomoc v bezprecedentnom rozsahu.
Plán práce EDA na rok 2022 a nasledujúce obdobie bol vypracovaný s ohľadom na tieto
konkrétne výzvy. Obsahuje zoznam 79 osobitných správ a preskúmaní, ktoré audítori EÚ
v nasledujúcich rokoch plánujú zverejniť. Súvisia so strategickými prioritnými oblasťami.
Napríklad v rámci výdavkovej oblasti a oblasti politiky „reakcia EÚ na krízu spôsobenú ochorením
COVID-19 a obnova po kríze“ je naplánované uverejnenie 16 správ o otázkach, ako je verejné
obstarávanie vakcín proti COVID-19 a právo na voľný pohyb počas pandémie. EDA tiež uverejní
sériu audítorských zistení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, na ktorý pripadá
672,5 mld. EUR v podobe grantov a úverov, ktoré budú slúžiť na podporu investícií a reforiem
so zameraním na ekologickú a digitálnu transformáciu. V rámci okruhu „zmena klímy, životné
prostredie a prírodné zdroje“ vypracuje EDA 17 správ, vrátane správy o biopalivách, zdaňovaní
energie, nezákonnom rybolove a preprave zvierat.
Bude sa zaoberať aj mnohými ďalšími oblasťami výdavkov a politikami EÚ. Napríklad v prioritnej
oblasti „bezpečnosť a európske hodnoty“ budú audítori skúmať vonkajšiu činnosť EÚ – napríklad
budú hodnotiť, ako EÚ rieši základné príčiny migrácie v Afrike, a analyzovať finančnú podporu EÚ
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určenú na starostlivosť o utečencov v Turecku –, ale aj interné témy, vrátane podvodov
s platbami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a právneho štátu v EÚ.
Audítori budú tiež skúmať kľúčové témy pre konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ, ako je
bezpečnosť mobilných sietí 5G, výroba batérií a budovanie odvetvia mikročipov v EÚ. V oblasti
fiškálnej politiky sa zamerajú najmä na bankový dohľad v EÚ a na jednotný trh pre investičné
fondy.
S takýmto širokým záberom tém bude EDA naďalej poskytovať občanom EÚ a tvorcom politík
nezávislé správy o kľúčových témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ, pričom bude
zdôrazňovať, čo funguje dobre, a upozorní na to, čo nefunguje. V priebehu roku 2021 vydal EDA
32 audítorských správ a preskúmaní na témy siahajúce od životného prostredia po zdanenie,
od mobility po pranie špinavých peňazí a od migrácie po práva spotrebiteľov.

Základné informácie
Prostredníctvom nezávislej a profesionálnej audítorskej práce, ktorá má veľký dosah, EDA
posudzuje hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ. Jeho
audítorské správy a stanoviská sú kľúčovým článkom reťazca zodpovednosti v EÚ a na ich základe
sú volaní na zodpovednosť tí, ktorí zodpovedajú za vykonávanie politík a programov EÚ:
Európska komisia, ostatné orgány EÚ a orgány verejnej správy v členských štátoch. Občanom EÚ
tiež pomáhajú lepšie pochopiť, ako EÚ a jej členské štáty plnia súčasné a budúce výzvy.
Plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle
EDA eca.europa.eu.
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