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Predslov 

 

Našou úlohou ako nezávislého externého audítora Európskej únie (EÚ) 
je overovať, či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú 
v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sú správne 
vykázané. EÚ dosahuje nepochybne najväčší vplyv vďaka regulačným 
opatreniam a medzinárodným dohodám v oblastiach, ako je obchod. 
Hoci celkový ročný rozpočet EÚ vo výške približne 140 mld. EUR sa 
môže zdať veľký, z rozpočtového hľadiska je pomerne malý 
a predstavuje len okolo 1 % hrubého národného dôchodku všetkých 
členských štátov EÚ, ktorých celkové verejné výdavky sú 50-krát vyššie. 
O to dôležitejšie je preto, aby sa rozpočet EÚ vynakladal účinne,  

 
 
a z tohto dôvodu sa pri našej práci čoraz viac zameriavame 
na posudzovanie toho, či politiky a programy EÚ dosahujú svoje ciele 
a vytvárajú pridanú hodnotu.  

V roku 2019 bude táto práca dôležitejšia ako kedykoľvek predtým: 
do konca roka sa ukončia rokovania o viacročnom finančnom rámci 
(VFR) EÚ na roky 2021 až 2027, Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ a bude 
zvolený nový Európsky parlament.  

Náš plán práce na rok 2019 zahŕňa množstvo rôznych tém, ktoré 
odrážajú výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Je zameraný na kľúčové 
oblasti, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast 
a začlenenie, migrácia, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh 
a zodpovedná a efektívna EÚ. Všetky tieto oblasti budeme kontrolovať 
aj naďalej, aby sme zistili, či EÚ plní to, čo sľúbila. 

Svoje audítorské úlohy sme vybrali na základe posúdenia  
hlavných rizík pre výdavky a vykonávanie politík EÚ, zohľadnili sme 
však aj predložené návrhy.  
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Niektoré z úloh vybraných na rok 2019, ktoré sa okrem iného týkajú 
premiestňovania migrantov alebo štátnej pomoci pre banky v EÚ, majú 
obzvlášť vysokú prioritu. Naším zámerom je finalizovať prácu na týchto 
témach včas, aby súvisiace správy mohli byť uverejnené do konca roka 
2019. V priebehu roka zrealizujeme aj niekoľko ďalších audítorských 
úloh a prieskumov. 

Nižšie nájdete podrobný zoznam osobitných správ a produktov 
založených na preskúmaní, ktoré plánujeme uverejniť v roku 2019.  

Veríme, že široký záber tém v pláne práce na rok 2019 nám umožní 
naďalej poskytovať občanom EÚ a našim inštitucionálnym 
zainteresovaným stranám a partnerom na úrovni EÚ i členských štátov 
nezávislé, objektívne správy o témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť 
EÚ a v ktorých sa zdôrazňuje to, čo funguje dobre, a upozorňuje na to, 
čo nefunguje.  

 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
predseda 
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Osobitné správy a ostatné publikácie, ktoré budú uverejnené 
v roku 2019 

Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov a riešenie zmeny klímy 

Vysoká priorita 

Pesticídy Cieľom tohto auditu je posúdiť, či opatrenia EÚ na udržateľné používanie pesticídov prinášajú výsledky. 

Investície do ekologickej energie Cieľom navrhovaného auditu je analyzovať, či sa v politikách EÚ týkajúcich sa klímy a energetiky pri rozhodovaní 
o tom, ktoré investície realizovať, uplatňujú jasné ekologické kritériá. 

Priorita 

Potraviny z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby 

Audit je zameraný na systém kontroly upravujúci produkciu, spracovanie, distribúciu a dovoz potravín 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Cezhraničná zdravotná starostlivosť 
Preskúmať účinnosť monitorovania smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a dohľadu nad ňou, ktoré 
vykonáva Komisia, doteraz dosiahnuté výsledky, zavedený rámec a opatrenia na vykonávanie tejto smernice 
spolufinancované z prostriedkov EÚ. 

Výskum a inovácie v oblasti klímy 
a energetiky V rámci auditu sa má posúdiť podpora Európskej komisie na výskum a inovácie týkajúce sa uskladnenia energie. 

Stabilizácia príjmov v SPP 
Tento audit bude zameraný na nástroje na riadenie rizika navrhnuté v rámci SPP (t. j. poistenie, podielové fondy 
a nástroje stabilizácie príjmu), a predovšetkým na ich uplatňovanie a komplementárnosť/synergie s ostatnými 
opatreniami. 

Súpisy skleníkových plynov Preskúmať systém EÚ na zber, kontrolu a vykazovanie údajov o emisiách skleníkových plynov a opatreniach 
na zmiernenie. 

Jadrová bezpečnosť 
Preskúmať, ako sú Komisia a členské štáty pripravené z hľadiska jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením, 
jadrových bezpečnostných záruk, nakladania s rádioaktívnym odpadom a fyzickej ochrany jadrových materiálov 
a jadrových zariadení. 
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Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov a riešenie zmeny klímy 

Systém EÚ na meranie emisií vozidiel Cieľom je stručne opísať problémy a inštitucionálne reakcie v súvislosti s emisiami vozidiel. 

Antimikrobiálna rezistencia Cieľom navrhovaného auditu je analyzovať a vyhodnotiť účinnosť opatrení na úrovni EÚ na boj proti rastúcej 
hrozbe antimikrobiálnej rezistencie.  

Európske environmentálne účty Audit bude zameraný predovšetkým na úlohu Komisie pri spravovaní európskych environmentálnych účtov. 
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Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Investície do súdržnosti, rastu a začlenenia 

Vysoká priorita 
Cesty spájajúce európske regióny 

Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť, ako vybrané cestné projekty plnia strategické ciele, ktorými sú posilnenie 
prepojenia medzi regiónmi a zaistenie optimálneho toku tovaru a osôb znížením počtu úzkych miest v dopravnom 
prúde. 

Investície do kultúry v EÚ Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť účinnosť a komplementárnosť financovania EÚ v oblasti kultúry. 

Priorita 

Náklady spojené so správou fondov 
EŠIF v období 2014 – 2020 

Cieľom auditu je posúdiť, či sú k dispozícii informácie o nákladoch na vykonávanie politiky súdržnosti a či sú 
spoľahlivé, a ako ich Komisia a členské štáty využívajú. 

Podvody v oblasti súdržnosti Posúdiť, či orgány zodpovedné za programy náležite riadia opatrenia na boj proti podvodom s výdavkami 
na politiku súdržnosti EÚ. 

Veterná a slnečná fotovoltická energia 
Posúdiť návrh, vykonávanie a monitorovanie stratégií EÚ a členských štátov v oblasti výroby veternej a slnečnej 
fotovoltickej energie a tiež to, či sa prostredníctvom právneho rámca a financovania EÚ a členských štátov tieto 
stratégie účinne podporujú. 

Zavedenie projektu SESAR 
Cieľom auditu je preskúmať potrebu a návrh opatrenia EÚ vo fáze zavádzania projektu na výskum manažmentu 
letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), riadenie financovania EÚ, ktoré naň bolo vyčlenené, 
a do akej miery prispieva k vyššej výkonnosti manažmentu letovej prevádzky.  

Výkonná agentúra pre inovácie a siete 
(INEA) 

Nákladová efektívnosť a účinnosť agentúry by sa dala zmerať posúdením týchto oblastí: stratégia a mandát, 
správa a riadenie programov, a administratívne výdavky a riadenie ľudských zdrojov. 

Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

Posúdiť, či bol fond FEAD navrhnutý tak, aby bol účinným nástrojom EÚ, ktorý prispieva k zmierneniu chudoby 
a sociálnemu začleňovaniu najodkázanejších osôb.  

Získané skúsenosti v oblasti súdržnosti Účelom navrhovaného informačného dokumentu je zhrnúť a analyzovať hlavné, doteraz relevantné pripomienky 
z osobitných správ EDA týkajúcich sa oblasti súdržnosti za obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020. 
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Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Migrácia, bezpečnosť a globálne výzvy súvisiace s udržateľným rozvojom 

Vysoká priorita 

Premiestnenie migrantov 
Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť úlohu Komisie pri vykonávaní mechanizmu núdzového premiestnenia 
(systém kvót) stanoveného v rozhodnutiach Rady 2015/1523 a 2015/1601 a následne uskutočniť hĺbkovú kontrolu 
v nadväznosti na osobitnú správu č. 6/2017 – Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený na hotspotoch. 

Kvalita údajov o rozpočtovej podpore 
Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť, či sú údaje o výkonnosti, z ktorých Komisia vychádza pri vyplácaní 
variabilných tranží rozpočtovej podpory, spoľahlivé a či sú vyhlásenia Komisie o účinnosti rozpočtovej podpory 
odôvodnené. 

Obrana 
Účelom navrhovaného informačného dokumentu je preskúmať politiku EÚ týkajúcu sa obrany vrátane 
mechanizmov spolupráce a správy, dosiahnutých výsledkov a pridanej hodnoty nástrojov financovania v oblasti 
obrany. 

Priorita Kontrola hraníc (informačné systémy 
pre vnútornú bezpečnosť) 

V rámci auditu sa preskúma, či orgány členských štátov a EÚ spolupracujú na tom, aby zabezpečili dostupnosť 
nástrojov a informácií potrebných na udržiavanie vysokej miery bezpečnosti na našich hraniciach (správa, 
koordinácia a spolupráca). Audit bude zameraný na informácie a nástroje, ktoré majú k dispozícii príslušníci 
pohraničnej stráže, a na to, či tieto informačné systémy spĺňajú ich potreby (dostupnosť informácií, odborná 
príprava a podpora). 
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Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Fungujúci jednotný trh a udržateľná menová únia 

Vysoká priorita Štátna pomoc pre banky v EÚ Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť efektívnosť a účinnosť postupov EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci 
a podpory z fondu. 

Priorita 

Náchylnosť elektronického obchodu 
na daňové podvody 

Posúdiť, či je regulačný a kontrolný rámec, ktorý vytvorila Komisiou a členské štáty na výber DPH a cla v súvislosti 
s elektronickým obchodom, efektívny a či zabezpečuje ochranu rozpočtu EÚ. 

Rizikový kapitál Posúdiť úlohu Komisie pri riadení finančných nástrojov rizikového kapitálu v rámci rôznych programov. 

Stresový test v rámci celej EÚ vykonaný 
orgánom EBA Posúdiť, či sa stresové testovanie bánk v rámci EÚ stáva účinnejším a efektívnejším. 

Politika hospodárskej súťaže EÚ Posúdiť presadzovanie politiky hospodárskej súťaže EÚ v oblasti fúzií, kartelov a antitrustových pravidiel. 

Fiškálna stabilita v EÚ 
Audit účinnosti opatrení Komisie na posúdenie návrhu a vykonávania národných fiškálnych rámcov, ktoré 
napomáhajú plnenie cieľov Paktu stability a rastu, ako sa vyžaduje v balíku šiestich legislatívnych aktov, balíku 
dvoch legislatívnych aktov a rozpočtovej dohode. 

Inovácie v MSP 
Cieľom navrhovaného auditu je posúdiť, ako Komisia riadila financovanie výskumu v rámci programu Horizont 
2020 na podporu úspešných inovácií v MSP, s osobitným dôrazom na posúdenie rizík z hľadiska pridanej hodnoty 
EÚ a komplementárnosti s ostatnými programami a fondmi EÚ a členských štátov. 
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Prioritná 
kategória Názov úlohy Cieľ úlohy 

Financovanie a spravovanie Únie zodpovedne a efektívne 

Vysoká priorita 

Etický rámec vo vybraných inštitúciách 
EÚ 

Posúdiť, či majú vybrané inštitúcie EÚ primerané etické rámce. Preskúmame právne etické požiadavky, postupy 
na presadzovanie etických rámcov a informovanosť zamestnancov o týchto rámcoch a ich názory na ne. 

Lepšia právna regulácia 
Účelom navrhovaného informačného dokumentu je zhromaždiť výsledky auditu a prieskumov EDA týkajúcich sa 
prebiehajúcich iniciatív Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie do začiatku nasledujúceho legislatívneho 
obdobia (t. j. druhá polovica roku 2019). 

Priorita 

Reforma služobného poriadku EÚ Posúdiť, či revízia služobného poriadku v roku 2014 zaistila v Komisii zvýšenie efektívnosti. 

Účasť verejnosti na tvorbe práva EÚ Posúdiť, či sú verejné konzultácie Komisie účinné. Zameriame sa na návrh a vykonávanie rámca Komisie 
pre verejné konzultácie. 

Podávanie správ o udržateľnosti Cieľom navrhovanej úlohy je posúdiť, či Komisia, ostatné inštitúcie EÚ a agentúry EÚ podávajú správy 
o udržateľnosti a cieľoch Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj strategickým a štruktúrovaným spôsobom. 
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O nás 

 
 
Kolégium EDA počas svojho zasadnutia 12. júla 2018 

Naším poslaním ako externého audítora EÚ je prispievať 
k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ, presadzovať 
zodpovednosť a transparentnosť a vystupovať ako nezávislý 
ochranca finančných záujmov občanov EÚ.  

Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme 
na nedostatky i úspechy.  

 
 
Tvorcom politík a zákonodarcom EÚ tiež poskytujeme usmernenie, 
ako zlepšiť riadenie politík a programov EÚ.  

Naše audítorské správy a stanoviská sú základnou zložkou reťazca 
povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Využívajú sa na vyvodenie 
zodpovednosti voči tým, ktorí vykonávajú politiky a programy EÚ: 
Komisia, iné inštitúcie a orgány EÚ a správne orgány v členských 
štátoch. 

A napokon prostredníctvom našej práce chceme našim občanom 
pomôcť pochopiť, ako EÚ a jej členské štáty zvládajú súčasné 
a budúce výzvy. 
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Naše výstupy 

Vydávame:  

 výročné správy o rozpočte EÚ a Európskych rozvojových fondoch 
vrátane vyhlásenia o vierohodnosti, 

 osobitné správy o vybraných témach auditu, ktoré sa uverejňujú 
v priebehu celého roka, najmä ako výsledok auditov výkonnosti,  

 stanoviská využívané Európskym parlamentom a Radou 
pri schvaľovaní zákonov EÚ a iných rozhodnutí,  

 špecifické ročné správy, v ktorých sú uvedené naše stanoviská 
z finančných auditov rôznych agentúr a orgánov EÚ,  

 publikácie vypracované na základe preskúmania, ako sú situačné 
správy, informačné dokumenty, rýchle preskúmania vecí,  

 výročné správy o činnosti obsahujúce informácie a prehľad 
o našich činnostiach v danom roku. 



OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact

Telefonicky alebo e-mailoml
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:
— prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
— e-mailom na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact. 

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Európa: http://europa.eu  

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: http://publications.europa.eu/eubookshop. Ak 
chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri http://europa.eu/contact).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex:  
http://eur-lex.europa.eu

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné 
účely.
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