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PREDSLOV 

V roku 2022 sa Európska únia a jej členské štáty stále vyrovnávali 
s dôsledkami globálnej pandémie a rýchlej zmeny klímy, no čelili 
aj ďalšej kríze – masívnej energetickej, bezpečnostnej a migračnej 
kríze spôsobenej ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine. Všetky 
tieto udalosti majú významný vplyv na životy občanov Európskej 
únie, jej ekonomické postavenie i globálne vzťahy. 

Ako nezávislý externý audítor Európskej únie máme za úlohu 
kontrolovať, či sa finančné prostriedky Európskej únie vyberajú 
a vynakladajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi  

a pravidlami a či sa ich pomocou dosahujú zamýšľané výsledky. Platí 
to aj pre všetky nové opatrenia, ktoré majú pomôcť pri prekonávaní 
nepriaznivých účinkov aktuálnych viacnásobných kríz. Svoj plán 
práce na rok 2023 a nasledujúce obdobie sme vypracúvali 
so zreteľom práve na tieto výzvy. V ďalšej časti nájdete zoznam 82 
osobitných správ a preskúmaní, ktoré plánujeme uverejniť hlavne 
v rokoch 2023 a 2024. 

Ekonomiky členských štátov a ich firiem a občanov zasiahla obzvlášť 
silno energetická kríza. EÚ chce navyše stáť na čele boja proti 
globálnej zmene klímy. V strategickej prioritnej oblasti „Zmena 
klímy, životné prostredie a prírodné zdroje“ plánujeme uskutočniť 
21 auditov zameraných na širokú škálu tém vrátane energetickej 
bezpečnosti, znečistenia, opatrení súvisiacich s klímou a udržateľnej 
výroby potravín. 

Náš audit zahŕňal aj oblasť bezpečnosti a migrácie. V strategickej 
prioritnej oblasti „Odolnosť voči ohrozeniam bezpečnosti Únie 
a úcta k európskym hodnotám slobody, demokracie a právneho 
štátu“ máme 14 úloh, ktoré sa týkajú napríklad podielu Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) na spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike (SZBP), vojenskej mobility a pomoci 
utečencom. 
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Jednou z priorít našej agendy je aj naďalej iniciatíva 
NextGenerationEU (NGEU), v rámci ktorej sú k dispozícii značné 
sumy prostriedkov, ktoré sa dajú v krátkom čase použiť na pomoc 
pri náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobenou 
pandémiou ochorenia COVID-19. V nasledujúcich dvoch rokoch 
plánujeme uverejniť 12 audítorských správ o nástroji 
NextGenerationEU, ktoré sa budú týkať najmä Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti. Tri audity sú venované ďalšej 
dôležitej horizontálnej oblasti, ktorou je boj proti podvodom. 
Okrem toho sa zaoberáme aj mnohými ďalšími oblasťami 
stanovenými v stratégii EDA na obdobie 2021 – 2025. 

Ako novozvolený predseda EDA by som chcel zdôrazniť, 
že prostredníctvom nezávislej, objektívnej a profesionálnej 
audítorskej práce sa snažíme aj naďalej prispievať k riadnemu 
a účinnému využívaniu finančných prostriedkov EÚ. Pri plnení tejto 
náročnej úlohy nám pomôže tento plán práce. 

Tony Murphy 
predseda 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Horizontálna oblasť: 
NextGenerationEU 

 

2023 

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

Osobitná 
správa 

Preskúmať, či Komisia účinne prispôsobila politiku súdržnosti 
na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom investičných iniciatív v reakcii 
na koronavírus a REACT-EU a či rýchlo zmobilizovala európske 
štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v reakcii na pandémiu COVID-19. 

Návrh kontrolného systému 
Komisie v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či má systém kontroly Komisie potenciál zabezpečiť správnosť 
platieb z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a chrániť finančné 
záujmy EÚ. 

Riadenie dlhu v Komisii Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia vyvinula účinné systémy na riadenie dlhu 
na financovanie nástroja NextGenerationEU. 

Výkonnosť Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či je rámec monitorovania Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti vhodný na meranie jeho výkonnosti. 

Čerpanie prostriedkov 
z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť jeden z kľúčových cieľov Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti – rýchlosť – a preskúmať, do akej miery sa finančné 
prostriedky z mechanizmu skutočne čerpali prednostne. V rámci auditu 
sa bude posudzovať úroveň čerpania prostriedkov do reforiem 
a investícií členských štátov. 

Dvojité financovanie Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia a členské štáty zaviedli spoľahlivé systémy riadenia 
a kontroly, ktoré zabraňujú dvojitému financovaniu výdavkov 
financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a programov politiky súdržnosti.  
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Strategická priorita 

a plánovaný rok 
uverejnenia 

Názov úlohy Typ 
dokumentu Cieľ úlohy 

Horizontálna oblasť: 
NextGenerationEU 

2024 

Digitálna transformácia 
financovaná z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či realizácia digitálnych investícií a reforiem z národných plánov 
obnovy a odolnosti účinne prispela k plneniu digitálnej stratégie EÚ 
a digitálnej transformácii. 

Systémy kontroly členských 
štátov súvisiace s Mechanizmom 
na podporu obnovy a odolnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či sú systémy kontroly členských štátov na riadenie finančných 
prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti navrhnuté 
tak, aby chránili finančné záujmy EÚ. 

Nový vlastný zdroj založený 
na nerecyklovanom odpade 
z plastových obalov 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia vytvorila vhodný rámec pre riadenie nového 
vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z platových 
obalov, vrátane výberu a overovania príspevkov členských štátov.  

Reformy v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 1 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či zavádzanie reforiem v konkrétnej oblasti uvedených 
v plánoch obnovy a odolnosti podporuje odolnosť a konvergenciu. 

Ekologické označovanie v rámci 
nástroja NextGenerationEU 

Osobitná 
správa 

Posúdiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v rámci nástroja 
NextGenerationEU z hľadiska jeho súladu s cieľmi Európskej zelenej 
dohody o opatreniach v oblasti klímy a z hľadiska jeho podielu na plnení 
týchto cieľov. 

Reformy v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy 
a odolnosti 2 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či zavádzanie reforiem v konkrétnej oblasti uvedených 
v plánoch obnovy a odolnosti podporuje odolnosť a konvergenciu. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Horizontálna oblasť: 
Boj proti podvodom 

 

2023 

Konflikt záujmov Osobitná 
správa 

Preskúmať, či Komisia a členské štáty zaviedli účinné politiky a postupy 
na riešenie problému konfliktov záujmov v súvislosti s platbami v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti. 

Horizontálna oblasť: 
Boj proti podvodom 

 

2024 

Stratégia boja proti podvodom Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť stratégie Komisie pre boj proti podvodom (CAFS) 
z roku 2019 v boji proti podvodom poškodzujúcim výdavky EÚ. 

Podvody v oblasti DPH 
pri dovoze 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či EÚ účinne zabezpečuje ochranu svojich finančných záujmov 
v situáciách, keď obchodníci používajú osobitné dovozné postupy 
súvisiace s DPH. 
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Strategická priorita 

a plánovaný rok 
uverejnenia 

Názov úlohy Typ 
dokumentu Cieľ úlohy 

Hospodárska 
konkurencieschopnosť 

Únie 

2023 

Energetická únia Osobitná 
správa 

Preskúmať dohľad agentúry ACER nad jednotným a účinným 
vykonávaním pravidiel trhu s elektrinou a dozor v súvislosti 
so zneužívaním trhu a nad transparentnosťou (REMIT) v oblasti 
vnútorného trhu s energiou. 

Digitalizácia škôl Osobitná 
správa Posúdiť účinnosť podpory EÚ určenej na digitalizáciu škôl. 

Schválené hospodárske subjekty Osobitná 
správa 

Posúdiť, či sa prostredníctvom programu AEO EÚ úspešne podporoval 
zákonný obchod a bezpečnosť dodávateľských reťazcov.  

Stať sa do roku 2024 druhým 
najväčším svetovým výrobcom 
batérií 

Osobitná 
správa 

Posúdiť primeranosť nástrojov, ktoré Komisia vybrala na intervenciu 
do hodnotového reťazca batérií, stupeň ich doterajšej implementácie 
a ich vplyv, ak je merateľný. 

Hospodárska 
konkurencieschopnosť 

Únie 

2024 

Preprava vodíka Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť stratégie Komisie pri presadzovaní vodíkovej 
infraštruktúry EÚ pre dopravu a efektívnosť spolufinancovania EÚ 
na rozvoj a včasné zabezpečenie vodíkovej infraštruktúry pre dopravu 
v členských štátoch. 

Umelá inteligencia Osobitná 
správa 

Analyzovať, či sú investície Komisie do umelej inteligencie (najmä 
prostredníctvom programu Horizont 2020) v EÚ, a najmä v priemysle 
EÚ, komerčne využívané.  

Digitálne platby Osobitná 
správa 

Preskúmať, či rámec pre digitálne platby a súvisiace opatrenia orgánov 
EÚ prispievajú k bezpečnosti a efektívnosti takýchto platieb. Audit bude 
zameraný na ciele na úrovni EÚ, ako je uľahčenie cezhraničného 
poskytovania služieb, podpora hospodárskej súťaže, predchádzanie 
finančnej trestnej činnosti, zlepšenie ochrany spotrebiteľov 
a zabezpečenie finančnej stability. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Uznávanie odborných kvalifikácií 
v EÚ 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či na vnútornom trhu EÚ stále existujú prekážky brániace 
vzájomnému uznávaniu odborných kvalifikácií a vysokoškolských 
diplomov pracovníkov. 

Štátna pomoc v časoch krízy Osobitná 
správa 

Posúdiť, ako Komisia upravila pravidlá štátnej pomoci v súvislosti 
s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a financovaním 
súdržnosti s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie pravidiel EÚ 
v oblasti štátnej pomoci, ktorými sa riešia rušivé hospodárske vplyvy 
na podniky EÚ po pandémii COVID-19 a invázii na Ukrajinu, ako 
aj s cieľom preskúmať, ako členské štáty tieto pravidlá uplatňovali 
vrátane dočasných výnimiek. 

Podpora mládeže Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Európsky sociálny fond (ESF) a iniciatíva na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí účinne podporovali zamestnanosť 
a zamestnateľnosť mladých ľudí. 

Geografické blokovanie Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť legislatívneho rámca a opatrení prijatých Komisiou 
a členskými štátmi na odstránenie prekážok cezhraničného 
elektronického obchodu a ochranu práv spotrebiteľov. 

Súkromné dôchodky Osobitná 
správa 

Preskúmať, či boli opatrenia EÚ účinné v zabezpečovaní udržateľnosti 
dôchodkových systémov prostredníctvom podpory súkromných 
dôchodkov, vrátane zamestnaneckých dôchodkov (pilier II) a osobných 
dôchodkov (pilier III). 
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Strategická priorita 

a plánovaný rok 
uverejnenia 

Názov úlohy Typ 
dokumentu Cieľ úlohy 

Odolnosť voči 
hrozbám 

pre bezpečnosť Únie 
a rešpektovanie 

európskych hodnôt 
slobody, demokracie 

a právneho štátu 

2023 

Potravinový dodávateľský 
reťazec počas pandémie 
COVID-19 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia a členské štáty náležite reagovali na pandémiu 
COVID-19, aby zachovali potravinovú bezpečnosť v celej EÚ. 

Programovanie rozvojovej 
pomoci 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či EÚ prideľovala rozvojovú pomoc na obdobie 2021 – 2027 
na základe dobre vymedzenej stratégie a či vytvorila kvalitné programy 
podpory. 

Prípravná akcia pre výskum 
v oblasti obrany (PADR) 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či bola akcia PADR účinnou skúškou mechanizmov financovania 
a stimulovania spolupráce medzi subjektmi v oblasti výskumu 
a technológií v členských štátoch EÚ. 

Iniciatíva Spotlight Osobitná 
správa 

Posúdiť, či EÚ v rámci spoločnej iniciatívy EÚ a OSN Spotlight prispieva 
k účinnému riešeniu násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom 
svete. 

Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či je ESVČ dobre vybavená na to, aby účinne prispievala 
k súdržnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). 

Rovnosť pre osoby 
so zdravotným postihnutím 

Osobitná 
správa 

Preskúmať, či stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 
a finančné prostriedky EÚ prispeli k riešeniu potrieb ľudí so zdravotným 
postihnutím. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Odolnosť voči 
hrozbám 

pre bezpečnosť Únie 
a rešpektovanie 

európskych hodnôt 
slobody, demokracie 

a právneho štátu 

 

2024 

Riešenie základných príčin 
migrácie v Afrike 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či projekty vykonávané prostredníctvom trustového fondu EÚ 
pre Afriku dosiahli zamýšľané výsledky a či boli pri nich dodržané 
základné ľudské práva.  

Nástroj pre utečencov v Turecku Osobitná 
správa 

Skontrolovať opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania z osobitnej 
správy 27/2018 a posúdiť výsledky rozvojovej zložky v rámci prvej tranže 
nástroja pre utečencov v Turecku (FRiT). 

Program Občania, rovnosť, práva 
a hodnoty 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia účinne kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ 
v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty vynakladajú 
na svoj účel, ktorým je presadzovanie hodnôt EÚ.  

Vojenská mobilita Osobitná 
správa 

Posúdiť, či plnenie akčného plánu vojenskej mobility, ktorý je 
predpokladom strategickej autonómie EÚ, postupuje dobre tak, 
aby zabezpečil rýchle a plynulé vojenské presuny v rámci EÚ aj mimo 
nej. 

Právny štát v EÚ Osobitná 
správa 

Preskúmať, či je nová kondicionalita týkajúca sa zásad právneho štátu 
účinným nástrojom na ochranu finančných záujmov EÚ v prípade 
porušenia zásad právneho štátu v oblasti súdržnosti. 

Opatrenia v oblasti súdržnosti 
na podporu utečencov v Európe 
(CARE) 

Osobitná 
správa 

Preskúmať, či členské štáty použili finančné prostriedky EÚ z nástroja 
CARE/FAST v rámci politiky súdržnosti účinne, efektívne a hospodárne 
na podporu utečencov unikajúcich pred inváziou Ruska na Ukrajinu. 

Integrácia migrantov v EÚ Osobitná 
správa 

Posúdiť, či projekty financované z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 
boli efektívne a či sa dosiahla účinná integrácia štátnych príslušníkov 
tretích krajín. 

Správy o právnom štáte Preskúmanie Poskytnúť prehľad cyklu preskúmania právneho štátu s osobitným 
dôrazom na výročnú správu o právnom štáte. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Zmena klímy, 
životné prostredie 
a prírodné zdroje 

 

2023 

Zmena klímy a rozvojová pomoc Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť Globálnej aliancie proti zmene klímy plus (GCCA+), 
hlavnej iniciatívy EÚ v oblasti vonkajšej činnosti v boji proti zmene klímy, 
v tom, ako pomáha najzraniteľnejším krajinám pri zmierňovaní rizík 
a prispôsobovaní sa zmenám.  

Ochrana pôdy a hospodárenie 
s hnojom 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či SPP a príslušné ustanovenia smernice o dusičnanoch 
umožňujú EÚ dosiahnuť udržateľné hospodárenie s pôdou a zabrániť 
nadmerným koncentráciám z hnojovice. 

Nebezpečný odpad Preskúmanie 
Opísať súčasný stav, pokiaľ ide o výrobu, opätovné použitie, recykláciu 
a označovanie nebezpečných odpadov v rámci EÚ, ako aj na účely ich 
prepravy do tretích krajín. 

Intermodálna nákladná doprava Osobitná 
správa 

Posúdiť, či bola regulačná a finančná podpora EÚ pre intermodálnu 
nákladnú dopravu doteraz účinná. 

Ciele v oblasti klímy Osobitná 
správa 

Zhodnotiť, do akej miery boli dosiahnuté ciele v oblasti klímy 
a energetiky stanovené na rok 2020, a posúdiť, či je rámec EÚ 
pre správu v oblasti klímy a energetiky pevným základom na dosiahnutie 
cieľov na rok 2030. 

Preprava zvierat Preskúmanie Preskúmať presuny živých zvierat medzi členskými štátmi a do tretích 
krajín a analyzovať hlavné dôvody prepravy zvierat. 

Obehové hospodárstvo Osobitná 
správa 

Preskúmať účinnosť podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
určenej na fázu návrhu a výrobnú fázu v obehovom hospodárstve. 

Modrá energia a integrovaná 
námorná politika 

Osobitná 
správa 

Posúdiť rozvoj energie z morských obnoviteľných zdrojov v kontexte 
námorného priestorového plánovania a ochrany morského prostredia. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Inteligentné mestá Osobitná 
správa 

Posúdiť, či vlajkové projekty účinne prispeli k pretváraniu miest EÚ 
na inteligentnejšie mestá. 

Akvakultúra Osobitná 
správa 

Preskúmať, či Komisia a členské štáty stanovili tie správne podmienky 
na podporu udržateľného rastu odvetvia akvakultúry, či dosiahli svoje 
ciele a či členské štáty zabezpečili efektívne využívanie finančných 
prostriedkov EÚ. 

Biopalivá Osobitná 
správa 

Posúdiť podporu EÚ pre zavádzanie udržateľných biopalív z hľadiska 
využitia udržateľných zdrojov a posúdiť, či mala výrazný vplyv na mieru 
ich využívania. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Zmena klímy, 
životné prostredie 
a prírodné zdroje 

 

2024+ 

CO2 z automobilov Osobitná 
správa 

Posúdiť spoľahlivosť vykazovania emisií z automobilov i to, či umožňuje 
správny a včasný výber súvisiacich pokút, ďalej vyhodnotiť dosah 
flexibility poskytovanej výrobcom a pomocou veľkých dát analyzovať 
rozdiel medzi emisiami nameranými v laboratóriu a pri skutočnej 
prevádzke. 

Bezpečnosť dodávok energie 
v Únii 

Osobitná 
správa 

Posúdiť, či EÚ svojou podporou a investíciami do infraštruktúry, 
veľkoobchodných trhov a plánov rozvoja zaisťuje bezpečnosť dodávok 
elektriny a plynu v súlade s cieľmi v oblasti klímy na roky 2030 a 2050. 

Strategické plány SPP Osobitná 
správa 

Posúdiť, či je koncepcia a obsah schválených strategických plánov 
členských štátov v súlade s politickým cieľom ekologickejšej SPP. 

Kvalita morskej vody Osobitná 
správa 

Posúdiť koherentnosť a účinnosť opatrení EÚ na zníženie znečistenia 
morí a preskúmať, či EÚ nadväzuje na úspešné skúsenosti v snahe splniť 
cieľ dosiahnuť do roku 2030 nulové znečistenie morských vôd EÚ.  

Adaptácia na zmenu klímy Osobitná 
správa 

Posúdiť vykonávanie adaptačnej stratégie EÚ a preskúmať, či sa 
pri začleňovaní financovania na adaptáciu do rozpočtu EÚ zohľadnili 
súčasné účinky zmeny klímy a/alebo predpokladané budúce vplyvy. 

Ekologické poľnohospodárstvo Osobitná 
správa 

Posúdiť podporu EÚ na ekologické poľnohospodárstvo, a to z hľadiska 
jeho podielu na plnení klimatických a energetických cieľov EÚ. 

Znečistenie miest Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť pravidiel EÚ a projektov financovaných z prostriedkov 
EÚ v boji proti znečisteniu ovzdušia, znečisteniu hlukom a svetelnému 
znečisteniu v mestských oblastiach. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Plynárenská infraštruktúra Osobitná 
správa 

Posúdiť, či investície z financií EÚ do infraštruktúry na prepravu 
a skladovanie plynu v rámci politiky súdržnosti/nástroja na prepájanie 
Európy/mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti účinne prispievajú 
k energetickej bezpečnosti EÚ, pokiaľ ide o dodávky plynu.  

Inteligentné siete a meradlá Osobitná 
správa 

Posúdiť, či EÚ účinne prispieva k zavádzaniu inteligentných sietí 
a meradiel, ktoré sú kľúčovým faktorom umožňujúcim dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky na roky 2030 a 2050. 

Plánovanie zdrojov energie Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia zaviedla primerané monitorovacie systémy 
na zabezpečenie toho, aby plánovanie zdrojov energie členskými štátmi 
bolo účinné a v súlade s rámcom energetickej bezpečnosti EÚ, a posúdiť, 
či účinne koordinovala cieľ energetickej únie, ktorým je diverzifikácia 
dodávok plynu a vytváranie zásob. 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Fiškálne politiky 
a verejné financie 

Únie 

 

2023 

Bankový dohľad EÚ Osobitná 
správa 

Poskytnúť uistenie o prevádzkovej efektívnosti riadenia dohľadu 
Európskej centrálnej banky nad významnými úverovými inštitúciami.  

Správa hospodárskych záležitostí Preskúmanie 

Zhodnotiť našu doterajšiu audítorskú prácu a identifikovať prípadné 
zmeny v správe hospodárskych záležitostí so zreteľom na nové 
skutočnosti a dôsledky vyplývajúce z pandémie a vojny na Ukrajine. 
V preskúmaní budú označené riziká, výzvy a príležitosti pre budúcnosť 
hospodárskej koordinácie EÚ v kontexte prebiehajúcej diskusie o jej 
reforme, ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou vykoná v priebehu roka 
2023. 

Rozpočtová galaxia po roku 2021 Osobitná 
správa 

Posúdiť súčasnú koncepciu finančnej architektúry EÚ vrátane zmien 
vyplývajúcich z viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2021 – 
2027 a nástroja NextGenerationEU. 

Priame zahraničné investície Osobitná 
správa 

Poskytnúť prvé zistenia o účinnosti vykonávania nariadenia (EÚ) 
2019/452 o mechanizme preverovania priamych zahraničných investícií.  

Vymáhanie finančných 
prostriedkov EÚ 

Osobitná 
správa 

Posúdiť systémy Komisie s cieľom uistiť sa, že EÚ vymáha neoprávnene 
použité finančné prostriedky účinne a včas. 

Fiškálne politiky 
a verejné financie 

Únie 

 

2024 

Škodlivá daňová konkurencia 
v EÚ 

Osobitná 
správa 

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.  

Európsky fond pre strategické 
investície 

Osobitná 
správa 

Posúdiť celkovú úspešnosť EFSI pri mobilizácii dodatočných investícií 
a súkromného kapitálu s cieľom riešiť zlyhania trhu a suboptimálne 
investičné situácie, a tým podporiť hospodársky rast.  
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Iné 

 

2023 

Digitalizácia riadenia fondov EÚ Preskúmanie Analyzovať stav digitalizácie riadenia a kontroly fondov EÚ, súvisiace 
riziká a výzvy a ich dôsledky pre audit.  

Sektor vinohradníctva 
a vinárstva 

Osobitná 
správa 

Preskúmať, či rámec EÚ pre reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov 
zlepšil konkurencieschopnosť a udržateľnosť vinohradov. 

Lobovanie zákonodarcov Osobitná 
správa 

Posúdiť, či je register transparentnosti EÚ účinným nástrojom 
na zaistenie transparentnosti lobistických činností v tvorbe politík 
a rozhodovaní EÚ. 

Verejné obstarávanie Osobitná 
správa 

Posúdiť, či Komisia a členské štáty účinne identifikovali a odstránili 
prekážky transparentného a konkurencieschopného verejného 
obstarávania na vnútornom trhu. 

Správnosť výdavkov 
na súdržnosť  Preskúmanie Predložiť prehľad zistení z našich auditov správnosti výdavkov EÚ 

v oblasti politiky súdržnosti v období 2014 – 2020. 

Iné 

 

2024+ 

COVID-19 a agentúry EÚ Osobitná 
správa 

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 v danom kontexte vhodná. Zameranie 
bude najmä na ich schopnosť včas a účinne prispôsobiť svoje pracovné 
postupy. 

Dôvera spotrebiteľov 
v potravinové výrobky 

Osobitná 
správa 

Posúdiť účinnosť opatrení EÚ, ktoré majú zabezpečiť, aby označovanie 
potravinových výrobkov bolo v súlade s ich obsahom a aby nebolo 
zavádzajúce. Pri audite sa takisto posúdi, či súčasné právne predpisy 
poskytujú informácie, ktoré požadujú dnešní spotrebitelia. 

Bezpečnosť cestnej premávky Osobitná 
správa 

Posúdiť opatrenia EÚ na splnenie cieľa EÚ znížiť do roku 2050 počet 
úmrtí na cestách takmer na nulu (tzv. vízia nulovej úmrtnosti). 
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Strategická priorita 
a plánovaný rok 

uverejnenia 
Názov úlohy  Typ 

dokumentu Cieľ úlohy 

Digitalizácia zdravotníctva Osobitná 
správa 

Preskúmať prípravné akcie a programy pre iniciatívu v oblasti 
digitalizácie zdravotníctva a dátový priestor elektronického 
zdravotníctva. Posúdiť doterajšie výsledky a komplementárnosť medzi 
plánovanými výdavkami z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
a výdavkami viacročného finančného rámca. 

Diaľkové riadenie Osobitná 
správa 

Posúdiť, či je poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci GR ECHO 
prostredníctvom tzv. diaľkového riadenia dobre zdôvodnené, účinné 
a efektívne.  

Postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti 

Osobitná 
správa 

Posúdiť dohľad Európskej komisie nad uplatňovaním práva EÚ členskými 
štátmi, najmä to, ako postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
prispievajú k presadzovaniu a vynucovaniu dodržiavania práva EÚ. 

Systémy zdravotnej starostlivosti 
v partnerských krajinách 

Osobitná 
správa 

Posúdiť efektívnosť a účinnosť podpory EÚ pre systémy zdravotnej 
starostlivosti v rozvojových krajinách vrátane finančného príspevku 
Komisie a jej príspevku ku globálnym iniciatívam v oblasti zdravia. 

Administratívna výkonnosť 
inštitúcií EÚ Preskúmanie Preskúmať existujúce administratívne výkonnostné rámce v inštitúciách 

EÚ, a najmä posúdiť komplexnosť ich pokrytia. 
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O NÁS 
Naše poslanie: prostredníctvom nezávislej a profesionálnej práce, 
ktorá má široký dosah, posudzujeme hospodárnosť, účinnosť, 
efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ. Pomáhame tak 
zlepšovať vyvodzovanie zodpovednosti, transparentnosť a finančné 
riadenie, a tým posilňovať dôveru občanov v EÚ. Snažíme sa účinne 
reagovať na súčasné i budúce výzvy, ktorým EÚ čelí v rýchlo sa 
meniacom prostredí. 

Naša vízia: chceme byť lídrom 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. 

Prostredníctvom našej práce chceme tiež občanom EÚ pomôcť 
lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú k súčasným 
a budúcim výzvam. 

Tony MURPHY
Írsko

Ladislav BALKO
Slovensko

Lazaros S. LAZAROU
Cyprus

Pietro RUSSO
Taliansko

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Španielsko

Iliana IVANOVA
Bulharsko

Nikolaos MILIONIS
Grécko

George Marius HYZLER
Malta

Sme externým audítorom EÚ. Európsky dvor audítorov tvorí 
jeden člen z každého členského štátu, pričom podporu im 
poskytuje približne 950 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.  

Ildikó GÁLL-PELCZ
Maďarsko

Eva LINDSTRÖM
Švédsko

Hannu TAKKULA
Fínsko

Annemie TURTELBOOM
Belgicko

Viorel ȘTEFAN
Rumunsko

Ivana MALETIĆ
Chorvátsko

Bettina JAKOBSEN
Dánsko

Jan GREGOR
Česká republika

Mihails KOZLOVS
Lotyšsko

Rimantas ŠADŽIUS
Litva

Juhan PARTS
Estónsko

Klaus-Heiner LEHNE
Nemecko

Jorg Kristijan PETROVIČ
Slovinsko

François-Roger CAZALA
Francúzsko

Joëlle ELVINGER
Luxembursko

Helga BERGER
Rakúsko

Marek OPIOŁA
Poľsko

Stef BLOK
Holandsko
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NAŠE VÝSTUPY 
Vydávame: 

— výročnú správu vrátane vyhlásenia o vierohodnosti a kapitol o konkrétnych oblastiach VFR, Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 
a otázkach výkonnosti, 

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

— 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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