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PREDSLOV 

Zároveň sa EÚ postavila do čela boja proti globálnej 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. Okrem obvyklých 
rozpočtových zdrojov dohodnutých v rámci viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 EÚ spustila iniciatívu 
NextGenerationEU (NGEU), ktorej významná časť je venovaná 
zelenej transformácii.  

Našou úlohou ako nezávislého externého audítora Európskej únie je 
kontrolovať, či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú 
v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či výdavky 
prinášajú pre európskych daňových poplatníkov výsledky. Platí to 
aj pre nové opatrenia prijaté na ochranu občanov pred 
nepriaznivými účinkami pandémie a pre výzvy súvisiace so zmenou 
klímy.  

Plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie bol vypracovaný 
s ohľadom na tieto výzvy. V rámci výdavkovej oblasti a oblasti 
politiky „reakcia EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 
a obnova po kríze“ plánujeme uverejniť 16 správ o otázkach, ako je 
verejné obstarávanie vakcín proti COVID-19, a sériu auditov 
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. V rámci okruhu
„zmena klímy, životné prostredie a prírodné zdroje“ plánujeme
vypracovať 17 správ, vrátane správ o zohľadňovaní problematiky
klímy a biopalivách.

Celosvetová pandémia COVID-19 i naďalej silno dolieha na životy ľudí v 
Európskej únii. Aj keď to najhoršie už máme za sebou, budeme musieť 
v nasledujúcich rokoch stále čeliť jej dôsledkom. 



3 

Zaoberáme sa však aj mnohými ďalšími oblasťami výdavkov 
a politikami EÚ. Nižšie nájdete zoznam 79 osobitných správ 
a preskúmaní, ktoré plánujeme uverejniť v roku 2022 
a v nasledujúcich rokoch.  

Občania EÚ, naše zainteresované inštitúcie a partneri na úrovni EÚ 
i v členských štátoch si môžu byť istí, že im poskytneme nezávislé 
a objektívne audity a správy o kľúčových témach, ktoré sú dôležité 
pre budúcnosť Európskej únie. Budeme naďalej upozorňovať 

na hrozby a príležitosti, ak sa s nimi stretneme, aby sme podporili 
Európsku úniu pri plnení jej cieľov. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
predseda 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Reakcia EÚ na krízu 
spôsobenú ochorením 

COVID-19 a obnova 
po kríze 

 

2022 

Obstarávanie vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť snahu EÚ zabezpečiť účinným spôsobom dostatočné množstvo vakcín proti 
ochoreniu COVID-19. 

Európske štrukturálne investičné 
fondy a Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti 

Preskúmanie, ktorého cieľom je analyzovať riziká a príležitosti pri koordinácii európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súvislosti s financovaním verejných 
investícií. 

Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti – koncepcia 
systému kontroly Komisie  

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či je systém kontroly Komisie schopný zabezpečiť správnosť platieb 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a chrániť finančné záujmy EÚ. 

Národné plány obnovy 
a odolnosti 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť proces schvaľovania národných plánov obnovy a odolnosti predkladaných 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

Investičná iniciatíva v reakcii 
na koronavírus (CRII a CRII+) 
a React-EU 

Audit, ktorého cieľom je zistiť, či Komisia účinne prispôsobila politiku súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 
prostredníctvom investičných iniciatív v reakcii na koronavírus a REACT-EU a v reakcii na pandémiu COVID-19 
rýchlo mobilizovala EŠIF. 

Podpora na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej 
situácii 

Audit, ktorého cieľom je analyzovať, či počas krízy COVID-19 podpora SURE účinne chránila pracovné miesta 
prostredníctvom podpory príjmov zamestnancov a náhrady príjmov samostatne zárobkovo činných osôb 
a predchádzala tak zbytočnému prepúšťaniu. 

Riadenie dlhov v Komisii Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia vyvinula účinné systémy na riadenie dlhového financovania 
pre NGEU. 

Odolnosť inštitúcií a orgánov EÚ Audit, ktorého cieľom je posúdiť administratívne opatrenia, ktoré zaviedli inštitúcie EÚ s cieľom zachovať 
kontinuitu činností počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy  Druh auditu  
a cieľ úlohy 

Reakcia EÚ na krízu 
spôsobenú ochorením 

COVID-19 a obnova 
po kríze 

 

2022 

Voľný pohyb – fáza I 
Audit, ktorého cieľom je zistiť, či Komisia prijala účinné opatrenia na ochranu práva na voľný pohyb vrátane 
fungovania Schengenskej dohody v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 od februára 2020 
do septembra 2021. 

Voľný pohyb – fáza II Audit, ktorý dopĺňa audit „voľný pohyb – fáza I“ a ktorého cieľom je posúdiť právo na voľný pohyb v kontexte 
krízy COVID-19. 

 

Reakcia EÚ na krízu 
spôsobenú ochorením 

COVID-19 a obnova 
po kríze 

 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Potravinový dodávateľský reťazec 
počas pandémie COVID-19 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia a členské štáty náležite reagovali na pandémiu COVID-19, 
aby zachovali potravinovú bezpečnosť v celej EÚ. 

Reakcia agentúr EÚ na pandémiu 
Audit, ktorého cieľom je posúdiť, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európske centrum pre prevenciu 
a kontrolu chorôb (ECDC) reagovali na výzvu, ktorou bola pandémia, a či bola táto reakcia vhodná na daný 
účel. 

Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť jeden z hlavných cieľov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: 
rýchlosť vyplácania prostriedkov. Do akej miery boli finančné prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti skutočne predbežne vyčlenené a využité členskými štátmi na reformy a investície? 

Výkonnosť Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť vhodnosť mechanizmu Komisie na monitorovanie plnenia schválených 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt stanovených v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov, 
aby mohla merať výkonnosť mechanizmu. 

Systémy kontroly členských 
štátov pre Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či sú systémy kontroly členských štátov na riadenie prostriedkov 
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti navrhnuté tak, aby chránili finančné záujmy EÚ. 

Vykonávanie Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 
v členských štátoch 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť vykonávanie plánov obnovy a odolnosti v malom počte členských štátov 
so zameraním na kľúčové ciele národného plánu obnovy a odolnosti v každej krajine. Počas celého životného 
cyklu vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by EDA mohol postupne vykonať audity 
všetkých 27 národných plánov obnovy a odolnosti. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

 

Zvýšenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti 
EÚ v prospech všetkých 

občanov 

 

2022 

 

Rozšírenie programu Horizont 
2020 

Audit, ktorého cieľom je analyzovať opatrenia stanovené v programe Horizont 2020, ktoré majú „uzavrieť 
priepasť v oblasti výskumu a inovácií v Európe“ medzi „inovačnými lídrami“ a „skromnými inovátormi“, 
a rozšíriť účasť v programe Horizont 2020 a prispieť k budovaniu Európskeho výskumného priestoru. 

Konkurencieschopnosť MSP  
Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia a členské štáty zabezpečili využívanie podpory poskytovanej 
z EFRR a zameranej na výsledky, aby malé a stredné podniky boli konkurencieschopnejšími a pripravené 
na budúcnosť. 

Bezpečnosť sietí 5G Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či EÚ zavádza bezpečné siete 5G včas a koordinovane. 

Internacionalizácia malých 
a stredných podnikov Audit, ktorého cieľom je preskúmať programy podpory EÚ zamerané na internacionalizáciu MSP v EÚ. 

Energetická únia 
Audit, ktorého cieľom je preskúmať dohľad Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov 
v oblasti energetiky (ACER) nad jednotným a účinným vykonávaním pravidiel trhu s elektrinou a dozor 
nad zneužívaním trhu a transparentnosti (REMIT) v oblasti vnútorného trhu s energiou. 

Veľké dáta GR AGRI Audit, ktorého cieľom je posúdiť, ako Komisia využíva dáta a analýzy dát na analyzovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politik, a ako sa pripravuje na lepšie využívanie veľkých dát. 

Práva duševného vlastníctva Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či je Komisia účinná pri vypracúvaní politiky práv duševného vlastníctva 
a ochrane práv duševného vlastníctva na jednotnom trhu. 

Elektronická verejná správa 
Audit, ktorého cieľom je posúdiť koncepciu, účinnosť a monitorovanie akčného plánu pre elektronickú 
správu na obdobie 2016 – 2020. Vzhľadom na širokú škálu opatrení, ktoré sú súčasťou plánu, obmedzujeme 
svoje posúdenie na opatrenia zamerané na podniky. 

Digitalizácia škôl Audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť podpory EÚ na digitalizáciu škôl. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Zvýšenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti 

v prospech všetkých 
občanov 

 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Stať sa do roku 2024 druhým 
najväčším svetovým výrobcom 
batérií 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia a členské štáty účinne vyvíjajú globálne konkurencieschopný 
hodnotový reťazec pre batérie v EÚ, ktorý účinne využíva zdroje. 

Priame zahraničné investície Audit, ktorého cieľom je poskytnúť prvé zistenia o tom, ako účinne sa vykonáva nariadenie 2019/452 
o mechanizme preverovania priamych zahraničných investícií. 

Schválené hospodárske subjekty 
Audit, ktorého cieľom 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. 

Odvetvie mikročipov Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia a členské štáty účinne podporujú globálne konkurencieschopné 
odvetvie mikročipov v EÚ. 

Používanie vodíka v doprave 
Audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť stratégie Komisie pri presadzovaní vodíkovej infraštruktúry 
pre dopravu v EÚ a efektívnosť podpory EÚ určenej na rozvoj a včasné poskytnutie vodíkovej infraštruktúry 
pre dopravu v členských štátoch. 

Uznávanie odborných 
kvalifikácií v EÚ 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či v rámci vnútorného trhu EÚ pretrvávajú prekážky brániace vzájomnému 
uznávaniu odborných kvalifikácií a vysokoškolských diplomov v EÚ. 

Umelá inteligencia Audit, ktorého cieľom je analyzovať, či sú investície Komisie v oblasti umelej inteligencie, najmä 
prostredníctvom programu Horizont 2020, v EÚ, a najmä v priemysle EÚ, komerčne využívané. 

E-súdržnosť a budovanie 
administratívnej kapacity 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia a členské štáty v plnom rozsahu využívajú možnosti e-súdržnosti, 
aby mohli uplatniť strategický prístup k budovaniu administratívnej kapacity v oblasti súdržnosti. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Odolnosť voči ohrozeniam 
bezpečnosti Únie a úcta 
k európskym hodnotám 

slobody, demokracie 
a právneho štátu 

 

2022 

Právny štát na západnom Balkáne Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či podpora EÚ pre západný Balkán účinne prispela k zlepšeniu právneho 
štátu v regióne. 

Ochrana inštitúcií EÚ 
proti hackerstvu Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či sú inštitúcie a agentúry EÚ pripravené riešiť kybernetické incidenty. 

Konflikt záujmov Audit, ktorého cieľom je preskúmať, či Komisia a členské štáty zaviedli účinné politiky a postupy na riešenie 
konfliktu záujmov v platbách v rámci SPP a politiky súdržnosti. 

SPP a opatrenia na boj 
proti podvodom 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia prijala vhodné opatrenia na boj proti podvodom vo výdavkoch 
SPP a či určila riziká spojené so „zaberaním pôdy“ a náležite na ne reagovali. 

Programovanie rozvojovej 
pomoci 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či EÚ pridelila svoju rozvojovú pomoc na obdobie 2021 – 2027 na základe 
riadne vymedzenej stratégie a či vytvorila kvalitné programy podpory. 

Cezhraničná spolupráca 
v susedstve 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť či programy cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja európskeho susedstva 
(ENI) účinne posilňovali územnú spoluprácu za vonkajšími hranicami EÚ. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Odolnosť voči ohrozeniam 
bezpečnosti EÚ a úcta 

k európskym hodnotám 
slobody, demokracie 

a právneho štátu 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Prípravná akcia Únie týkajúca sa 
výskumu v oblasti obrany 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či bola prípravná akcia týkajúca sa výskumu v oblasti obrany účinnou 
skúškou mechanizmov financovania a stimulácia spolupráce medzi aktérmi v členských štátoch EÚ. 

Iniciatíva Spotlight Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či príspevky EÚ na spoločnú iniciatívu EÚ a OSN Spotlight predstavujú 
účinný spôsob riešenia násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete. 

Rovnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či príspevok EÚ na zabezpečenie rovnosti osôb so zdravotným postihnutím 
je účinný. 

Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či je Európska služba pre vonkajšiu činnosť dobre vybavená na to, 
aby účinne prispievala k súdržnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). 

Riešenie základných príčin 
migrácie v Afrike 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či projekty vykonávané prostredníctvom trustového fondu EÚ pre Afriku 
dosiahli zamýšľané výsledky pri súčasnom dodržiavaní základných ľudských práv. 

Nástroj pre utečencov v Turecku Audit v nadväznosti na odporúčania uvedené v osobitnej správe č. 27/2018, ktorého cieľom je posúdiť 
výsledky rozvojovej zložky v rámci prvej tranže nástroja pre utečencov v Turecku. 

Právny štát v EÚ Audit, ktorého cieľom je preskúmať, či je nová kondicionalita „zásad právneho štátu“ účinný nástroj 
na ochranu finančných záujmov EÚ v prípade porušenia zásad právneho štátu v oblasti súdržnosti. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

 

Zmena klímy, 
životné prostredie 
a prírodné zdroje 

 

2022 

Trvalosť investícií 
do diverzifikácie a infraštruktúry 
vo vidieckych oblastiach 

Audit, ktorého cieľom je preskúmať, či Komisia a členské štáty prijali opatrenia na to, aby príslušné investície 
do rozvoja vidieka, najmä tie súvisiace s diverzifikáciou a infraštruktúrou, smerovali do projektov 
s dlhodobými prínosmi. 

Zdaňovanie energie a energetické 
dotácie 

Preskúmanie, ktorého cieľom je preskúmať politiku zdaňovania energie a energetických dotácií z hľadiska jej 
prínosu k cieľom EÚ v oblasti klímy. 

Uhoľné regióny v procese 
transformácie 

Audit, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o úlohe, ktorú financovanie EÚ zohralo pri socioekonomickej 
transformácii v regiónoch, kde uhoľný priemysel upadá, a o tom, či Komisia a kľúčové vnútroštátne 
a regionálne orgány tieto fondy čo najúčinnejšie riadili. 

Nezákonný rybolov Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či sa opatrenie EÚ týkajúce sa nezákonného rybolovu zameriava na kľúčové 
riziká a podporuje udržateľné moria. 

Zohľadňovanie problematiky 
klímy 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia vykazuje relevantné a spoľahlivé informácie o výdavkoch 
v oblasti klímy a o pokroku v plnení 20 % cieľa zohľadňovania oblasti klímy na obdobie 2014 – 2020. 

Ochrana pôdy a hospodárenie 
s hnojom 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či spoločná poľnohospodárska politika a príslušné ustanovenia smernice 
o dusičnanoch umožňujú EÚ dosiahnuť udržateľné hospodárenie s pôdou a zabrániť nadmerným 
koncentráciám z hnojovice. 

Intermodálna nákladná doprava Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či projekty financované EÚ účinne stimulovali udržateľnú multimodálnu 
nákladnú dopravu. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Zmena klímy, 
životné prostredie 
a prírodné zdroje 

 

2022 

Obehové hospodárstvo Audit, ktorého cieľom je preskúmať účinnosť podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja určenej 
na fázu návrhu a výroby v obehovom hospodárstve. 

Zmena klímy a rozvojová pomoc 
Audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť pomoci globálnej aliancie proti zmene klímy plus (GCCA+), čo je 
hlavná iniciatíva EÚ v oblasti vonkajšej činnosti v boji proti zmene klímy, najzraniteľnejším krajinám 
pri zmierňovaní rizík a prispôsobovaní sa zmenám. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Zmena klímy, 
životné prostredie 
a prírodné zdroje 

 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Ciele v oblasti zmeny klímy 
Audit, ktorého cieľom je zhodnotiť, do akej miery boli dosiahnuté ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 
2020, a posúdiť, či rámec EÚ pre správu v oblasti klímy a energetiky predstavuje pevný základ na dosiahnutie 
cieľov na rok 2030. 

Modrá energia a integrovaná 
námorná politika 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či integrovaná námorná politika EÚ a iniciatívy financované EÚ prispeli 
k udržateľnému rastu v odvetví obnoviteľnej energie z morí. 

Inteligentné mestá 
Audit, ktorého cieľom je posúdiť i) účinnosť výskumných projektov financovaných EÚ a ii) ich dosah 
na transformáciu miest na inteligentné (inteligentnejšie). Ďalej sa bude posudzovať, či koncepcia programu 
Horizont Európa (vrátane misií) zohľadnila získané poznatky z minulosti. 

Preprava zvierat Audit, ktorého cieľom je preskúmať dosah pravidiel EÚ na prepravu živých zvierat. 

Chov rýb Audit, ktorého cieľom je posúdiť podporu z Európskeho národného a rybárskeho fondu (ENRF) určenú 
na projekty akvakultúry a určiť ich výsledky, náklady a environmentálnu udržateľnosť. 

Nebezpečný odpad Preskúmanie, ktorého cieľom je opísať súčasný stav, pokiaľ ide o výrobu, opätovné použitie, recykláciu 
a označovanie nebezpečných odpadov v rámci EÚ a ich prepravu do tretích krajín. 

Biopalivá Audit, ktorého cieľom je posúdiť podporu EÚ pre zavádzanie udržateľných biopalív z hľadiska toho, či viedla 
k využívaniu udržateľných zdrojov a či významne ovplyvnila mieru ich využívania. 

Emisie CO2 z automobilov 
a veľké dáta 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či je vykazovanie emisií z automobilov spoľahlivé a či umožňuje správny 
a včasný výber súvisiacich pokút, a ďalej vyhodnotiť dosah flexibility poskytovanej výrobcom a rozdiel medzi 
emisiami nameranými v laboratóriu a v skutočnej prevádzke vďaka veľkým dátam. 

  



13 

Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

Fiškálne politiky 
a verejné financie v Únii 

 

2022 

Rozpočtová galaxia 2021+ Audit, ktorého cieľom je posúdiť existujúcu koncepciu finančnej architektúry EÚ vrátane zmien, ktoré 
priniesol viacročný finančný rámec na obdobie 2021 – 2027 a NGEU. 

Overovanie HND Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia riadila cyklus overovania hrubého národného dôchodku (HND) 
v období 2016 – 2019 účinne a efektívne. 

Bankový dohľad EÚ Audit, ktorého cieľom je poskytnúť uistenie o prevádzkovej efektívnosti riadenia dohľadu Európskej 
centrálnej banky nad významnými úverovými inštitúciami. 

Jednotný trh pre investičné fondy Audit, ktorého cieľom je posúdiť, do akej miery bol vytvorený dobre fungujúci jednotný trh pre investičné 
fondy a či chráni investorov a finančnú stabilitu. 

Fiškálne politiky 
a verejné financie v Únii 

 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Vymáhanie finančných 
prostriedkov EÚ 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť kontrolné postupy v Komisii a členských štátoch, ktoré zabezpečujú, aby EÚ 
účinne a včas získala späť finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené neoprávnene. 

Nový vlastný zdroj založený 
na nerecyklovanom odpade 
z plastových obalov 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia vytvorila vhodný rámec pre správu nového vlastného zdroja 
založeného na nerecyklovanom odpade z platových obalov, vrátane výberu a overovania príspevkov 
členských štátov. 

Škodlivá daňová konkurencia 
v EÚ 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť koncepciu, vykonávanie a účinnosť politických a regulačných opatrení, ktoré 
prijala Komisia v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
v EÚ. 
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Oblasť politík 
a financovania EÚ 
a plánovaný rok 

uverejnenia 

Názov úlohy 
Druh auditu 
a cieľ úlohy 

 

Iné oblasti 

 

2022 

Externí konzultanti Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia dosahuje optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze a zároveň 
chráni svoje záujmy, keď si najíma konzultantov zamestnaných dodávateľmi. 

LEADER 
Audit, ktorého cieľom je preskúmať, či iniciatíva LEADER/prístup miestneho rozvoja vedeného komunitou 
priniesli výhody pre miestny rozvoj a či Komisia, členské štáty a miestne akčné skupiny dobre riadili náklady 
a riziká spojené s týmto prístupom. 

Spoľahlivé štatistiky Audit, ktorého cieľom je posúdiť, ako účinne Komisia poskytuje kvalitné európske štatistiky. 

Uvádzanie hospodárskych 
subjektov na čiernu listinu 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či Komisia zaviedla dobre fungujúci systém hĺbkovej previerky týkajúci sa 
vylúčenia, aby finančné prostriedky EÚ neboli poskytované nespoľahlivým príjemcom. 

Verejné obstarávanie  Preskúmanie, ktorého cieľom je analyzovať celoúnijné trendy a aspekty týkajúce sa jednotlivých krajín 
na základe údajov z elektronickej databázy verejných zákaziek (Tenders Electronic Daily – TED). 

Ďalšie oblasti 

 

Rok 2023 a nasledujúce 
obdobie 

Digitalizácia riadenia fondov EÚ Preskúmanie, ktorého cieľom je analyzovať stav digitalizácie riadenia a kontroly fondov EÚ, súvisiace riziká 
a výzvy a ich dôsledky pre audit. 

Lobovanie zákonodarcov Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či je register transparentnosti EÚ účinným nástrojom verejnej kontroly 
činností lobistov, ktorí sa snažia ovplyvniť rozhodovanie EÚ. 

Riadenie a kontrola politiky 
súdržnosti 

Audit, ktorého cieľom je posúdiť, či kontroly vykonané riadiacimi orgánmi členských štátov (označované ako 
„prvostupňové riadiace kontroly“) v plnej miere účinne bránia chybám vo výdavkoch na politiku súdržnosti. 

Odvetvie vína Audit, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery prispela podpora pre odvetvie vína v EÚ v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a odolnosti. 
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O NÁS 
 

 
Sme externým audítorom EÚ. EDA sa skladá z jedného člena 
z každého členského štátu s podporou približne 900 zamestnancov 
všetkých štátnych príslušností 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. 

 
 
 

Naše poslanie: prostredníctvom našej nezávislej a profesionálnej 
práce, ktorá prináša účinok, posudzujeme hospodárnosť, účinnosť, 
efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ. To pomáha zlepšiť 
zodpovednosť, transparentnosť a finančné riadenie, a tým posilniť 
dôveru občanov v EÚ. Snažíme sa účinne reagovať na súčasné 
a budúce výzvy, ktorým EÚ čelí v rýchlo sa meniacom prostredí. 
 
Naša vízia: chceme byť lídrom profesie v oblasti auditu verejného 
sektora a prispievať k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, 
ktorá presadzuje demokratické hodnoty, na ktorých je založená. 
 
Naše audítorské správy, preskúmania 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. 
 
Napokon prostredníctvom svojej práce chceme občanom EÚ 
pomôcť lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú 
k súčasným a budúcim výzvam. 

Ladislav BALKO
Slovensko

Lazaros S. LAZAROU
Cyprus

Pietro RUSSO
Taliansko

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Španielsko

Iliana IVANOVA
Bulharsko

Alex BRENNINKMEIJER
Holandsko

Nikolaos MILIONIS
Grécko

Bettina JAKOBSEN
Dánsko

Samo Jereb 
Slovinsko

Jan GREGOR
Česká republika

Mihails KOZLOVS
Lotyšsko

Rimantas ŠADŽIUS
Litva

Leo BRINCAT
Malta

João FIGUEIREDO († 29. júna 2021)
Portugalsko

Juhan PARTS
Estónsko

Ildikó GÁLL-PELCZ
Maďarsko

Eva LINDSTRÖM
Švédsko

Tony MURPHY
Írsko

Hannu TAKKULA
Fínsko

Annemie TURTELBOOM
Belgicko

Viorel ȘTEFAN
Rumunsko

Ivana MALETIĆ
Chorvátsko

François-Roger CAZALA
Francúzsko

Joëlle ELVINGER
Luxembursko

Helga BERGER
Rakúsko

Marek OPIOŁA
Poľsko

Klaus-Heiner LEHNE
Nemecko
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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 výkonnosti pri plnení rozpočtu EÚ, 

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

— preskúmania – opisné a informatívny analýzy oblastí politiky alebo riadenia EÚ, 

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



EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURSKO

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

AUTORSKÉ PRÁVA 

© Európska únia, 2021.
 
Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike otvoreného 
prístupu a opakovanom použití dokumentov. 

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Používateľ nesmie skresliť 
pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia. 

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, napr. na fotografiách zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, 
používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa 
použitia.

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné 
známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia neposkytuje.

V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám, aby ste 
preskúmali ich politiky ochrany osobných údajov a autorských práv.
 
Použitie loga Európskeho dvora audítorov 
Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov.

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/?_sm_au_=iVVrqjnfk1MN0qQDVkFHNKt0jRsMJ
eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
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