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Prioritná oblasť

COVID-19

Prioritná kategória

Vysoká priorita

Názov úlohy
Názov správy
Príspevok EÚ k reakcii v oblasti
verejného zdravia
Reakcia hospodárskej politiky EÚ

Udržateľné používanie produktov
na ochranu rastlín
(pozri osobitnú správu č. 5/2020)

Vysoká priorita
Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov a riešenie
zmeny klímy

Energetická efektívnosť budov
(pozri osobitnú správu
č. 11/2020)

Plastový odpad

Priorita

Ekodizajn a energetické štítky
(pozri osobitnú správu č. 1/2020)

Ciele úlohy alebo
Závery (uverejnených osobitných správ)
Preskúmať prijaté opatrenia a zdroje, ktoré Komisia a agentúry EÚ využili
na ochranu verejného zdravia v reakcii na pandémiu COVID-19.
Preskúmať opatrenia a výzvy v kontexte hospodárskej koordinácie EÚ,
poskytnúť ucelené hodnotenie opatrení v rámci hospodárskych politík EÚ
a členských štátov na boj proti pandémii COVID-19.
Pokrok pri meraní a znižovaní rizík vyplývajúcich z používania pesticídov
v EÚ je obmedzený. Niekoľko členských štátov sa oneskorilo s úplnou
transpozíciou smernice o urdržateľnom používaní pesticídov, zatiaľ čo
stimuly, aby poľnohospodári prijímali alternatívne metódy, sú slabé.
Európska komisia okrem toho nedokáže presne monitorovať vplyvy alebo
riziká vyplývajúce z používania pesticídov.
Nákladová účinnosť nie je rozhodujúcim faktorom pri rozdeľovaní
verejných finančných prostriedkov na opatrenia týkajúce sa energetickej
efektívnosti obytných budov. Napriek vylepšenému usmerneniu od
Európskej komisie projekty financované z prostriedkov EÚ stále nie sú
zamerané na dosiahnutie najväčších potenciálnych úspor energie na každé
investované euro. Celkový podiel financovania EÚ na cieľoch Únie v oblasti
energetickej efektívnosti nie je jasný.
Identifikovať medzery, prekážky, výhody a príležitosti v súvislosti
s prístupom EÚ k riešeniu problému plastového odpadu, a najmä odpadu
z plastových obalov.
Opatrenia EÚ týkajúce sa ekodizajnu a označovania energetickej účinnosti
prispeli k väčšej energetickej účinnosti. V regulačnom procese však
dochádzalo k značným oneskoreniam a vzniklo riziko nadhodnotenia
vplyvu tejto politiky. Okrem toho je stále významným problémom
nedodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov.
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Jadrová bezpečnosť
(pozri osobitnú správu č. 3/2020)

Nové technológie v monitorovaní
poľnohospodárstva
(pozri osobitnú správu č. 4/2020)

Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov a riešenie
zmeny klímy

Priorita

Biodiverzita poľnohospodárskej
pôdy
Výdavky na opatrenia v oblasti
klímy
ETS po roku 2020
Opeľovače
Morské prostredie
Produkcia mlieka a mliečnych
výrobkov

Zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť spravidla nesú členské štáty EÚ
používajúce jadrovú energiu, no Európska komisia má v tejto oblasti tiež
konkrétnu zodpovednosť, a to za právne predpisy a dohľad. Komisia si
tieto povinnosti plní, stále je však priestor na aktualizáciu právneho rámca
a jej interných usmernení.
Európska komisia podporuje využívanie nových technológií zobrazovania
na monitorovanie poľnohospodárstva, ale niekoľko prekážok bráni ich
rozsiahlejšiemu využívaniu. Technológie, ako sú satelity Sentinel programu
Copernicus EÚ, majú potenciál zmeniť situáciu v monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP). Hoci EÚ v posledných rokoch podporuje
ich využívanie na posúdenie priamej pomoci na plochu
pre poľnohospodárov, pri ich používaní na monitorovanie požiadaviek
v oblasti životného prostredia a klímy je pomalší pokrok.
Posúdiť, či sa zvýšil príspevok poľnohospodárstva na snahe zachovať
a zvýšiť biodiverzitu do roku 2020.
Preskúmať metodiku, ktorú Komisia používa na sledovanie výdavkov
v oblasti klímy v rozpočte EÚ s cieľom dosiahnuť 25 % záväzok týkajúci sa
zohľadňovania problematiky klímy. Rozsah preskúmania zahŕňa
aj dôslednú následnú kontrolu osobitnej správy č. 31/2016.
Preskúmať bezodplatné prideľovanie emisných kvót v systéme ETS (systém
obchodovania s emisnými kvótami).
Skontrolovať, či Komisia prijala účinné opatrenia na riešenie úbytku
opeľovačov.
Preskúmať, či opatrenia EÚ účinne chránia morské prostredie pred
znečistením a nadmerným rybolovom, medzi iným aj vymedzením
primerane chránených morských oblastí.
Preskúmať, či výnimočné opatrenia prijaté proti narušeniam, ktoré
ovplyvnili trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v období 2014 – 2017 boli
náležite navrhnuté a či mali zamýšľaný účinok.
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Investície EÚ v oblasti kultúrnych
pamiatok
(pozri osobitnú správu č. 8/2020)

Vysoká priorita
Investície do súdržnosti, rastu
a začlenenia

Základná cestná sieť EÚ
(pozri osobitnú správu č. 9/2020)

Digitalizácia európskeho
priemyslu

Priorita

Preťaženie dopravy v mestách
(pozri osobitnú správu č. 6/2020)

Na podporu kultúrnych pamiatok bolo vytvorených niekoľko európskych
iniciatív. Ich koordinácia s mechanizmami financovania je však príliš
obmedzená a investície EÚ nie sú zamerané na zachovávanie a finančnú
udržateľnosť kultúrnych pamiatok. Okrem toho investície do kultúry sa
nepovažujú za prioritu, ale hlavne za prostriedok na presadzovanie
ekonomických cieľov.
Základná transeurópska dopravná sieť (TEN-T) rýchlostných ciest sa rozvíja
a prináša pozitívne výsledky pre cestujúcich, ako je skrátenie času
na cestovanie a viac prejdených kilometrov na diaľniciach. K týmto
výsledkom pozitívne prispelo financovanie EÚ a opatrenia Európskej
komisie, ale väčšina členských štátov strednej a východnej Európy stále
zaostáva a s podporou EÚ bolo od roku 2014 dokončených len približne
400 km nových ciest siete TEN-T. Okrem toho plynulému cestovaniu
v rámci siete bránia nedokončené cezhraničné úseky a nedostatočne
koordinovaná infraštruktúra parkovísk a infraštruktúra pre ekologické
palivá, pričom stav siete ohrozuje v dlhodobom horizonte nedostatočná
údržba zo strany členských štátov.
Analyzovať, či EÚ účinne podporovala národné stratégie digitalizácie
priemyslu a centrá digitálnych inovácií na povzbudenie digitálnych
inovácií.
Šesť rokov po tom, ako Komisia vyzvala na postupné zmeny, neexistuje
jasný náznak, že mestá v EÚ zásadne menia svoje prístupy k presunu ľudí
v mestách a k prechodu mestskej dopravy na udržateľnejšie
a ekologickejšie druhy dopravy. Konkrétne, nedošlo k výraznému zníženiu
využívania súkromných automobilov a znečistenie ovzdušia v mnohých
mestách stále prekračuje bezpečné úrovne.
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Investície do súdržnosti, rastu
a začlenenia

Priorita

Vykonávanie politiky súdržnosti
(pozri osobitnú správu č. 7/2020)

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú hlavné investičné
politiky EÚ, ale pri ich vykonávaní vznikajú administratívne náklady. Tieto
administratívne náklady sú pomerne nízke v porovnaní s inými podobnými
programami EÚ a medzinárodne financovanými programami.
Zhromaždené údaje o nákladoch však neboli dostatočné na posúdenie
vplyvu zjednodušenia pravidiel pre fondy politiky súdržnosti EÚ.

Hlavná dopravná infraštruktúra
EÚ

Analyzovať, ako Komisia riadi dlhodobé plánovanie a nákladovú
efektívnosť veľkých investícií do dopravných infraštruktúr.

Chudoba detí
Ukončenie finančných nástrojov
na obdobie 2007 – 2013
Migrácia, bezpečnosť a výzvy
súvisiace s globálnym
udržateľným rozvojom

Priorita

Keňa
Štátna pomoc pre banky v EÚ

Vysoká priorita
Výmena daňových informácií
Fungujúci jednotný trh
a udržateľná menová únia

Nástroj pre MSP v praxi
(pozri osobitnú správu č. 2/2020)
Priorita

Preskúmať účinnosť opatrení prijatých Komisiou a členskými štátmi na boj
proti chudobe detí.
Analyzovať, či členské štáty a Komisia pri ukončovaní programového
obdobia 2007 – 2013 primerane overili oprávnenosť výdavkov
deklarovaných v rámci finančných nástrojov EFRR a ESF.
Posúdiť, či je podpora EÚ pre Keňu dobre koordinovaná a ucelená
v situácii, keď sú zapojení viacerí ďalší veľkí darcovia.
Posúdiť efektívnosť a účinnosť presadzovania pravidiel štátnej pomoci
v EÚ a pravidiel pomoci z fondu Generálnym riaditeľstvom
pre hospodársku súťaž.
Posúdiť účinnosť systému zriadeného Komisiou na automatickú výmenu
daňových informácií.
Nástroj pre MSP poskytuje účinnú podporu pri rozvoji inovačných
projektov. Bolo financovaných viac než 5 000 projektov a značka EÚ
pomohla malým a stredným podnikom prilákať ďalšie investície. Audítori
však označili aj oblasti, ktoré je potrebné s ohľadom na plánované
zriadenie Európskej rady pre inovácie v roku 2021 zlepšiť.

Nástroje na ochranu obchodu

Posúdiť uplatňovanie nástrojov na ochranu obchodu Európskou komisiou.

Preskúmanie o predchádzaní
finančnej kríze

Poskytnúť horizontálny prehľad aktivít EÚ na zlepšenie odolnosti voči
budúcej finančnej kríze.
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Politika hospodárskej súťaže EÚ

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

Výkonnosť agentúr

Overiť účinnosť systémov na riadenie výkonnosti v agentúrach EÚ.

Európsky semester 2
Fungujúci jednotný trh
a udržateľná menová únia

Priorita

Jednotný mechanizmus riešenia
krízových situácií
Únia kapitálových trhov

Vysoká priorita

Tvorba práva v Európskej únii
po takmer 20 rokoch lepšej
právnej regulácie
Strategický program spolupráce
medzi EÚ a Áziou

Financovanie a spravovanie
Únie zodpovedne a efektívne

Priorita

Európske centrum investičného
poradenstva
(pozri osobitnú správu
č. 12/2020)

Posúdiť, ako Komisia analyzuje kvalitu a udržateľnosť reforiem smerom
k udržateľnej fiškálnej, hospodárskej a na rast zameranej pozícii
a vydávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny Komisiou a následne Radou.
Posúdiť, či rada SRB na základe príslušných príručiek, postupov
a usmernení zaistila zavedenie ucelených plánov na riešenie krízových
situácií a primerané stanovenie požiadaviek MREL.
Posúdiť cieľ Komisie poskytnúť malým a stredným podnikom ľahší prístup
k súkromnému financovaniu, pričom sa preskúma koncepcia
a vykonávanie konkrétnych opatrení prijatých v súlade so stratégiou únie
kapitálových trhov.
Predložiť prehľad súčasného rámca Komisie pre tzv. lepšiu právnu
reguláciu a vyzdvihnúť hlavné ponaučenia týkajúce sa nástrojov
a postupov: posúdenie vplyvu, konzultácie so zainteresovanými stranami,
monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ, ex post preskúmanie
a hodnotenie.
Analyzovať reakciu EÚ na čínsku iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta,
a konkrétne stratégiu na prepojenie EÚ a Ázie. Po preskúmaní sa má podľa
plánu realizovať audit vykonávania tejto stratégie.
Európske centrum investičného poradenstva začalo svoju činnosť v roku
2015 ako súčasť Investičného plánu pre Európu a odvtedy poskytuje
technickú podporu predkladateľom projektov v EÚ. Prijímatelia sú
s poradenskými službami centra spokojní. Centrum však zatiaľ nevyužíva
svoj plný potenciál na podporu investícií v EÚ, najmä preto, že mu chýba
jasná stratégia na zacielenie podpory tam, kde by mohla zaistiť najvyššiu
pridanú hodnotu.
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Financovanie a spravovanie
Únie zodpovedne a efektívne

Priorita

Európsky úrad pre výber
pracovníkov
Riadenie rizík v oblasti colníctva
na ochranu finančných záujmov
EÚ

Posúdiť, či EPSO spĺňa potreby inštitúcií EÚ v oblasti prijímania
zamestnancov nákladovo efektívnym spôsobom. Audit bude zahŕňať
všetky fázy výberového konania, počnúc plánovaním výberových konaní
a postupov až po využívanie rezervných zoznamov.
Posúdiť, či je rámec Komisie týkajúci sa spoločných kritérií a štandardov
finančných rizík primeraný a či sú členské štáty dobre pripravené
na uplatňovanie tohto rámca s cieľom zosúladiť výber colných kontrol.

7
O NÁS
Naším poslaním je prispieť k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ,
presadzujeme zodpovednosť a transparentnosť a vystupujeme ako
nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie. 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.

Sme externým audítorom EÚ. Európsky dvor audítorov bol zriadený
v roku 1977 a je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Sídlime
v Luxemburgu a zamestnávame približne 900 audítorských,
podporných a administratívnych zamestnancov zo všetkých
členských štátov EÚ. Naše kolégium sa skladá z jedného člena
z každého členského štátu 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 svojej práce chceme občanom EÚ
pomôcť lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú
k súčasným a budúcim výzvam.
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NAŠE VÝSTUPY
Vydávame:
—

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

—

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

—

výročnú správu o aspektoch výkonnosti,

—

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

—

preskúmania, ktoré sú opisnými a informatívnymi analýzami oblastí politiky alebo riadenia EÚ,

—

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

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:
https://europa.eu/european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
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: https://europa.eu/european-union/contact_sk

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://publications.europa.eu/sk publications. Ak chcete získať
viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 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/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj
nekomerčné účely.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURSKO
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

