SK

Náš plán práce na obdobie
2021+

2
PREDSLOV
Počas roka 2021 budú občania
Európskej únie a jej členských
štátov pokračovať v boji proti
dôsledkom globálnej
pandémie COVID-19.
V týchto ťažkých časoch
Európska únia poskytuje
finančnú pomoc v rozsahu,
ktorý je bezprecedentný.
Okrem tradičných
rozpočtových zdrojov
dohodnutých v rámci
viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 sa EÚ
rozhodla spustiť iniciatívu Next Generation European Union (NGEU),
ktorá je balíkom opatrení na obnovu pozostávajúcim z doplnkových
fondov založených na dlhových cenných papieroch.
Našou úlohou ako nezávislého externého audítora Európskej únie je
overovať, či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú v súlade
s príslušnými pravidlami a nariadeniami, či sú riadne vykázané
a efektívne a účinne využívané v záujme občanov EÚ. Platí to
aj pre nové opatrenia EÚ prijaté na ochranu občanov pred
nepriaznivými účinkami pandémie. V roku 2021 sa každá štvrtá

audítorská úloha, ktorá sa má začať, bude zaoberať reakciou EÚ
na pandémiu COVID-19 a vykonávaním iniciatívy NGEU.
Plán práce na obdobie 2021+ je zároveň súbežný so začiatkom
vykonávania našej novej stratégie EDA na obdobie 2021 – 2025, ktorú
Vám s potešením odporúčam prečítať.
V nadchádzajúcich piatich rokoch sa plánujeme zamerať na tri
strategické ciele:
Cieľ 1: Zlepšovanie zodpovednosti, transparentnosti a mechanizmov
auditu vo všetkých typoch činnosti EÚ,
Cieľ 2: Zameranie našich auditov na oblasti a otázky, v ktorých
môžeme zaistiť najvyššiu pridanú hodnotu, najmä v štyroch
strategických oblastiach politík a programov EÚ:
o

hospodárska konkurencieschopnosť Únie,

o

odolnosť voči ohrozeniam bezpečnosti Únie a úcta k európskym
hodnotám slobody, demokracie a právneho štátu,

o

klimatická zmena, životné prostredie a prírodné zdroje,

o

fiškálne politiky a verejné financie v Únii.

3
Cieľ 3: Poskytnutie silnej miery istoty z auditu v náročnom
a meniacom sa prostredí
Nižšie nájdete zoznam 73 osobitných správ a preskúmaní, ktoré
plánujeme uverejniť v rokoch 2021 a 2022. Sú usporiadané podľa
uvedených štyroch strategických oblastí.

Napriek týmto výzvam sa občania EÚ a naše inštitucionálne
zainteresované strany a partneri na úrovni EÚ aj na úrovni členských
štátov môžu aj v roku 2021 spoľahnúť na to, že im poskytneme
nezávislé, objektívne správy o kľúčových otázkach budúcnosti EÚ,
pričom zdôraznime, čo funguje dobre, a upozorníme na to, čo
nefunguje.

Náš plán práce na obdobie 2021+ prijímame v čase, keď pandémia
COVID-19 naďalej ovplyvňuje takmer vo všetkých ohľadoch naše životy
a prácu. Chcel by som Vás ubezpečiť, že chápeme tlak, pod ktorým
v súčasnosti fungujú inštitúcie EÚ, vnútroštátne, regionálne a miestne
správne orgány v členských štátoch a prijímatelia pomoci EÚ. Preto
budeme naďalej vyvíjať maximálne úsilie o zníženie administratívnej
záťaže, ktorá kontrolovaným subjektom vzniká v súvislosti s našimi
auditmi. Vplyv pandémie na naše vlastné operácie zároveň znamená,
že budeme musieť svoj plán práce realizovať obozretne a pružne.

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy
Digitálne zručnosti
v budúcnosti
Reakcia na ochorenie
COVID-19 v oblasti
verejného zdravia
Rozšírenie programu
Horizont 2020

Hospodárska
konkurencieschopnosť Únie
2021

Dlhodobá nezamestnanosť
Vesmírne zariadenia
Európy
Začínajúce a rozširujúce sa
malé a stredné podniky
Internacionalizácia malých
a stredných podnikov
Rodová rovnosť
Práva duševného
vlastníctva

Cieľ úlohy
Cieľom tohto preskúmania je posúdiť účinnosť opatrení EÚ s osobitným zameraním na Európsky
sociálny fond pri zlepšovaní digitálnych zručností európskej dospelej populácie.
Cieľom tohto preskúmania je posúdiť prvotnú reakciu na krízu, opatrenia prijaté na uľahčenie
dodávok zdravotníckych potrieb, podpory testovania, liečebných postupov a výskumu vakcín
a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, ako Komisia pri riadení financovania programu Horizont 2020
riešila rozdiely v oblasti výskumu a inovácií medzi členskými štátmi, s osobitným dôrazom
na posúdenie komplementárnosti so štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF).
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť Európskeho sociálneho fondu pri prispievaní k boju proti
dlhodobej nezamestnanosti v programovom období 2014 – 2020.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či sa Komisii podarilo vytvoriť súdržný a stabilný regulačný rámec
na využitie potenciálu vesmírnych zariadení Únie a na riešenie roztrieštenosti európskeho
vesmírneho priemyslu, ako sa predpokladá v priemyselnej politike EÚ v oblasti kozmického
priestoru, ako aj v dokumentoch o európskej stratégii v oblasti kozmického priestoru.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či podpora z EFRR na roky 2014 – 2020 bola účinná z hľadiska
pomoci malým a stredným podnikom pri zakladaní a rozširovaní.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či sú existujúce opatrenia EÚ na podporu internacionalizácie MSP
účinné, najmä pokiaľ ide o riešenie potrieb malých a stredných podnikov získať prístup na nové
trhy a rozšíriť ich činnosti.
Cieľom tejto audítorskej úlohy je posúdiť, či sú ciele Komisie v oblasti rodovej rovnosti náležite
zohľadnené a transponované do hlavných oblastí výdavkov rozpočtu EÚ.
V tomto audite sa posúdi, či je Komisia účinná pri vypracúvaní politiky práv duševného vlastníctva
a ochrane práv duševného vlastníctva na jednotnom trhu.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Veľké dáta GR AGRI
COVID-19: obstarávanie
vakcín a ďalšie zdravotné
opatrenia
Digitalizácia škôl
Hospodárska
konkurencieschopnosť Únie
2022

Investičná iniciatíva
v reakcii na koronavírus
(CRII)
Elektronická verejná správa
Energetická únia
Schválené hospodárske
subjekty

Cieľ úlohy
V tomto audite sa posúdi, ako Komisia využíva IT riešenia a analýzu údajov na podporu riadenia
a kontroly spoločnej poľnohospodárskej politiky.
V rámci tohto auditu sa posúdi a analyzuje účinnosť EÚ pri podpore vývoja vakcín proti COVID-19
a obstarávaní primeraných množstiev takýchto očkovacích látok na pokrytie zistených potrieb.
V rámci tohto auditu sa preskúma, či finančné prostriedky EÚ účinne podporovali digitalizáciu
škôl v európskych regiónoch.
V rámci tohto auditu sa preskúma, či investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus rýchlo
mobilizovala EŠIF na riešenie problémov súvisiacich s ochorením COVID-19.
Cieľom tohto auditu je overiť, či Komisia účinným a efektívnym spôsobom navrhovala
a podporovala vykonávanie akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či Komisia a ACER účinne prispeli k podpore dokončenia
európskeho vnútorného trhu s energiou pre elektrinu.
Cieľom tohto auditu je overiť, či Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby program schválených
hospodárskych subjektov plnil svoje ciele na podporu bezpečnosti medzinárodného
dodávateľského reťazca a uľahčenie obchodu, a zároveň zabezpečenie výberu príjmov v plnej
výške.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Infraštruktúra na nabíjanie
elektrických zariadení
Zabezpečenie toho,
aby znečisťovateľ platí
Lesné hospodárstvo

Klimatická zmena, životné
prostredie a prírodné zdroje
2021

Zmena klímy
a poľnohospodárstvo
Zdaňovanie energie
a dotácie
Energetická efektívnosť
v podnikoch
SPP a projekty v oblasti
vodného hospodárstva
Elektronický odpad
Medzinárodné referenčné
porovnávanie hlavných
iniciatív v oblasti dopravy
Financovanie udržateľných
investícií

Cieľ úlohy
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť podpory EÚ, najmä podpory Nástroja na prepájanie
Európy a európskych štrukturálnych a investičných fondov na nabíjaciu infraštruktúru
pre elektrické vozidlá v období 2014 – 2020.
Cieľom tohto auditu je preskúmať, či Komisia začlenila zásadu „znečisťovateľ platí“
do odvetvových politík EÚ, a posúdiť podporu členským štátom pri vykonávaní smernice
o environmentálnej zodpovednosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či podpora EÚ pre lesné hospodárstvo účinne prispela k ochrane
biodiverzity a zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
pre poľnohospodárov pri zmierňovaní účinkov zmeny klímy a prispôsobovaní sa im.
Cieľom tohto auditu je preskúmať konzistentnosť právnych predpisov EÚ v oblasti zdaňovania
energie a cieľov v oblasti klímy.
Cieľom tohto auditu je analyzovať nákladovú efektívnosť a trvalosť výsledkov projektov
energetickej efektívnosti financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
pre spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví.
Cieľom tohto auditu je overiť, či podpora EÚ pre projekty v oblasti vodného hospodárstva
prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky (najmä zavlažovanie)priniesla výhody
nielen poľnohospodárom, ale podporila aj udržateľný manažment vody.
Cieľom tohto preskúmania je overiť, či opatrenia EÚ účinne prispeli k zlepšeniu zberu,
spracovania a recyklácie elektronického odpadu a použitých batérií.
Cieľom tohto auditu je posúdiť výkonnosť Komisie pri riadení dopravných megaprojektov
financovaných EÚ ich porovnaním s inými investíciami do dopravnej infraštruktúry v rámci EÚ
aj mimo nej.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť opatrení EÚ v súvislosti s podporou a regulovaním
udržateľného financovania.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Zohľadňovanie
problematiky klímy
Udržateľné pôdy
Klimatická zmena, životné
prostredie a prírodné zdroje
2022

Uhoľné regióny v procese
transformácie
Udržateľný rybolov
Obehové hospodárstvo
Zmena klímy a rozvojová
pomoc

Cieľ úlohy
V rámci tohto auditu sa posúdi, či sú správy Komisie o výdavkoch v oblasti klímy relevantné
a spoľahlivé a či Komisia splnila svoj záväzok vynaložiť aspoň 20 % rozpočtu EÚ na opatrenia
v oblasti klímy vo VFR na roky 2014 – 2020.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či podpora SPP pre poľnohospodárov účinne prispela k ochrane
pôdy a predchádzaniu znečisteniu dusičnanmi.
V rámci tohto auditu sa posúdi účinnosť finančných prostriedkov EÚ počas programového
obdobia 2014 – 2020 pri podpore transformácie uhoľných regiónov vzhľadom na zánik uhoľného
priemyslu.
Týmto auditom sa určí, či kontrolný systém EÚ na zabraňovanie nezákonnému rybolovu,
na odrádzanie od neho a jeho odstránenie funguje efektívne a účinne.
V rámci tohto auditu sa preskúma účinnosť podpory z EFRR pre fázy navrhovania a výroby
obehového hospodárstva; hospodársky systém zameraný na nepretržité využívanie zdrojov
a odstraňovanie odpadu.
V rámci tohto auditu sa posúdi účinnosť pomoci globálnej aliancie proti zmene klímy plus
(GCCA+) najzraniteľnejším krajinám pri zmierňovaní rizík a prispôsobovaní sa zmenám.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Boj proti praniu špinavých
peňazí
Vzdelávanie v núdzových
situáciách
Dezinformácie
Odolnosť voči ohrozeniam
bezpečnosti Únie a úcta
k európskym hodnotám
slobody, demokracie
a právneho štátu
2021

Právny štát na Ukrajine
Právny štát na západnom
Balkáne
Frontex
Prevádzanie migrantov
Politika návratu migrantov
Cezhraničné programy
Podvody a SPP

Cieľ úlohy
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či Komisia spolu s európskymi orgánmi dohľadu prijali účinné
opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a súvisiacej finančnej trestnej činnosti, ako aj proti
financovaniu terorizmu.
Cieľom tohto auditu je preskúmať, či opatrenia EÚ na podporu vzdelávania v humanitárnych
núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach účinne zabezpečujú deťom prístup k bezpečnému,
inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu.
V rámci tohto auditu posúdime akčný plán EÚ proti dezinformáciám, pokiaľ ide o jeho
relevantnosť, doposiaľ dosiahnuté výsledky, ako aj rámec zodpovednosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť opatrení EÚ na boj proti korupcii na Ukrajine. Budeme
analyzovať, do akej miery je EÚ tvorivá a svedomitá pri zohľadňovaní základných príčin korupcie
na Ukrajine.
V rámci tohto auditu sa posúdi účinnosť podpory právneho štátu zo strany EÚ na západnom
Balkáne a v prípade potreby s cieľom identifikovať a zmapovať hlavné faktory, ktoré boli
pravdepodobnou prekážkou tejto účinnosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či agentúra Frontex dobre riadila vykonávanie svojho nového
mandátu a zdrojov.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či je podpora Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu
v Europole, ktorá je zameraná na opatrenia členských štátov EÚ proti prevádzaniu migrantov
a obchodovaniu s ľuďmi, dobre riadená.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť spolupráce EÚ s tretími krajinami v súvislosti
s opätovným prijatím migrantov.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť podpory EÚ určenej na programy cezhraničnej
spolupráce a konkrétne výzvy v súvislosti s ich vykonávaním v období 2014 – 2020.
V rámci tohto auditu sa preskúmajú politiky a postupy Komisie a členských štátov na boj proti
podvodom v platbách SPP.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Konflikt záujmov
Odolnosť voči ohrozeniam
bezpečnosti Únie a úcta
k európskym hodnotám
slobody, demokracie
a právneho štátu
2022

Potravinová bezpečnosť
počas pandémie COVID-19
Ochrana inštitúcií EÚ proti
hackerstvu
Voľný pohyb
Cezhraničná spolupráca
v susedstve
Bezpečnosť sietí 5G

Cieľ úlohy
V rámci tohto auditu sa preskúma, či Komisia a členské štáty zaviedli účinné politiky a postupy
na riešenie konfliktu záujmov v platbách v rámci SPP a politiky súdržnosti.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či opatrenia SPP zavedené Komisiou a členskými štátmi
na podporu poľnohospodárov a zabezpečenie potravinových dodávateľských reťazcov počas
pandémie COVID-19 boli dobre riadené a efektívne.
Cieľom tejto audítorskej úlohy je posúdiť stav riadenia kybernetickej bezpečnosti a pripravenosť
inštitúcií a agentúr EÚ na riešenie kybernetických incidentov.
V rámci tohto auditu sa určí, či Komisia prijala účinné opatrenia na ochranu práva na voľný pohyb
vrátane fungovania Schengenskej dohody v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.
V rámci tohto auditu sa posúdi účinnosť programov EÚ, z ktorých sa financuje spolupráca medzi
EÚ a susednými regiónmi pozdĺž vonkajších hraníc EÚ.
Audit bude zameraný na bezpečnosť sietí 5G vrátane kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti
hardvéru.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Fiškálne politiky a verejné
financie v Únii
2021

Názov úlohy

Cieľ úlohy

Jednotný mechanizmus
riešenia krízových situácií
Výmena daňových
informácií
Dohľad po skončení
programov
Jednotný trh pre investičné
fondy
Riadenie rizík v oblasti
colníctva na ochranu
finančných záujmov EÚ

V rámci tohto auditu sa posúdi, či je jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií dobre
pripravený na možnú likvidáciu bánk v eurozóne.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť systému zriadeného Komisiou na automatickú výmenu
daňových informácií.
Cieľom tohto auditu je posúdiť účinnosť dohľadu Komisie po skončení programov v členských
štátoch, ktoré dostali makrofinančnú pomoc.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, do akej miery bol vytvorený dobre fungujúci jednotný trh
pre investičné fondy a či chráni investorov a finančnú stabilitu.
Cieľom tejto audítorskej úlohy je posúdiť, či Komisia vytvorila vhodný rámec riadenia colných rizík
na ochranu finančných záujmov Európskej únie a či členské štáty dosiahli pokrok pri vykonávaní
riadenia colných rizík v prípade tradičných vlastných zdrojov.
V rámci tohto auditu budeme analyzovať, či opatrenia, ktoré zaviedla Komisia v reakcii
na klesajúce ceny, boli dobre riadené a či sa prostredníctvom nich efektívne dosiahli stanovené
ciele.
Cieľom tohto preskúmania je analyzovať príspevky tretích krajín do rozpočtu Európskej únie (EÚ)
na financovanie európskych politík.
Tento audit poskytne uistenie o prevádzkovej efektívnosti riadenia dohľadu Európskej centrálnej
banky nad významnými úverovými inštitúciami.

Produkcia mlieka
a mliečnych výrobkov
Príspevky tretích krajín
Bankový dohľad EÚ
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Fiškálne politiky a verejné
financie v Únii

Názov úlohy

Cieľ úlohy

Náklady na finančné
nástroje EÚ

V rámci tohto auditu sa posúdi, či Komisia dôkladne posúdila náklady na centrálne riadené
finančné nástroje a záruky a či náklady, ktoré vznikli v súvislosti s týmito nástrojmi, jasne
kompenzujú dosiahnuté prínosy.

Spoľahlivé štatistiky

Cieľom tohto auditu je posúdiť, či Komisia účinne prispieva k tvorbe spoľahlivej európskej
štatistiky v členských štátoch.

Overovanie HND

Týmto auditom sa posúdi, či overovanie Komisie účinne zabezpečuje, že údaje o hrubom
národnom dôchodku, z ktorých vychádza hlavný vlastný zdroj EÚ, sú porovnateľné, spoľahlivé
a úplné.

2022
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy

Správy o zákonnosti
a správnosti v oblasti
súdržnosti
Trvalosť investícií
do vidieckej infraštruktúry

Iné oblasti
2021

Program LEADER
(z fr. Liaison entre actions
de développement de
l'économie rurale)
Ukončenie finančných
nástrojov na obdobie 2007
– 2013
Stimulácia výkonnosti
Investície do cestovného
ruchu spolufinancované EÚ
Uvádzanie hospodárskych
subjektov na čiernu listinu
Práva cestujúcich počas
krízy spôsobenej
ochorením COVID‐19

Cieľ úlohy

Cieľom tohto auditu je rozpracovať otázky, ktoré sme zistili v Komisii, a zamerať sa na rozsah,
obsah a dokumentáciu jej audítorskej práce, ako aj na metodický prístup k výpočtu odhadovanej
chybovosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či investície do infraštruktúry, na ktoré sa poskytuje podpora
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, poskytujú dlhodobé hospodárske
a sociálne výhody vidieckemu spoločenstvu.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či je metóda realizácie iniciatívy LEADER nákladovo efektívna
a či Komisia a členské štáty vyriešili predtým zistené nedostatky.
Tento audit poskytne analýzu toho, či členské štáty a Komisia prijali potrebné opatrenia na riadne
overenie a posúdenie oprávnenosti výdavkov na finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia
pri ukončení.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či Komisia využíva nástroje dostupné v rámci politiky súdržnosti
na účinné stimulovanie výkonnosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť efektívnosť a účinnosť podpory rozvoja a propagácie cestovného
ruchu spolufinancovanej EÚ.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či má EÚ účinné nástroje na predchádzanie tomu, aby sa finančné
prostriedky EÚ a verejné zákazky poskytovali nespoľahlivým hospodárskym subjektom.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či Komisia účinne monitorovala dodržiavanie práv cestujúcich
v leteckej doprave počas krízy spôsobenej ochorením COVID‐19.
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Priorita politík
a financovania EÚ určená
v stratégii EDA
na obdobie 2021 – 2025
a plánovaný rok vydania

Názov úlohy
Zjednodušené formy
podpory v oblasti
súdržnosti
Národné plány podpory
obnovy a odolnosti a výzvy
pre európsky semester

Iné oblasti
2022

Rozpočtová galaxia 2021+
Externí konzultanti
Lobovanie zákonodarcov
Odolnosť inštitúcií
a orgánov EÚ

Cieľ úlohy
V rámci tohto auditu sa preskúma, či Komisia a členské štáty využívali zjednodušené formy
podpory v období 2014 – 2020 na zníženie administratívnej záťaže a chýb pri súčasnom zvýšení
zamerania na výsledky.
V rámci tohto auditu sa posúdi proces schvaľovania národných plánov podpory obnovy
a odolnosti predložených v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Preskúmame tiež,
ako sa európsky semester upravil, aby umožnil koordináciu s Mechanizmom na podporu obnovy
a odolnosti.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či súčasný rozpočet EÚ a iné nástroje na úrovni EÚ vrátane
Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a skupiny Európskej investičnej banky (EIB)
predstavujú dostatočne účinný a transparentný spôsob financovania politík EÚ.
Cieľom tohto auditu je posúdiť, či Komisia dosahuje optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze
a zároveň chráni svoje záujmy, keď si najíma konzultantov zamestnaných dodávateľmi.
V rámci tohto auditu sa posúdi, či je register transparentnosti EÚ účinným nástrojom verejnej
kontroly činností lobistov, ktorí sa snažia ovplyvniť rozhodovanie EÚ.
V rámci tohto auditu sa posúdia všetky strategické a operačné opatrenia, ktoré prijali hlavné
inštitúcie a orgány EÚ s cieľom zachovať kontinuitu činností počas krízy spôsobenej ochorením
COVID-19.
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O NÁS
Naše poslanie: Prostredníctvom našej účinnej nezávislej
a profesionálnej práce posúdiť hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť,
zákonnosť a správnosť opatrení EÚ s cieľom zlepšiť zodpovednosť,
transparentnosť a finančné riadenie, a tým posilniť dôveru občanov
v EÚ a účinne reagovať na súčasné a budúce výzvy, ktorým čelí EÚ.
Naša vízia: Chceme byť lídrom profesie v oblasti auditu verejného
sektora a prispievať k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá
presadzuje hodnoty, na ktorých je založená.
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 vnútroštátne správne orgány.
Sme externým audítorom Únie. Kolégium EDA sa skladá z jedného
člena z každého členského štátu a podporu mu poskytuje približne 900
zamestnancov zo všetkých členských štátov EÚ. Sídlime v Luxemburgu,
svoju činnosť sme začali vykonávať v roku 1977 a od roku 1993 sme
inštitúciou EÚ.
Našimi hodnotami sú nezávislosť, integrita, objektívnosť,
transparentnosť a profesionalita.

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:
—

výročnú správu o rozpočte EÚ vrátane vyhlásenia o vierohodnosti,

—

špecifické ročné správy, v ktorých sú uvedené naše stanoviská z finančných auditov 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.
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