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Úvod 
01 V rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej 
len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa vyžaduje, aby povoľujúci úradník 
vymenovaný delegovaním Európskeho dvora audítorov (EDA), t. j. generálny tajomník, 
podával správy o plnení svojich povinností EDA a rozpočtovým orgánom vo výročnej 
správe o činnosti.  

02 Táto správa obsahuje finančné informácie a informácie o riadení, analýzu 
efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly a výročné vyhlásenie generálneho 
tajomníka o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti a správneho finančného 
riadenia finančných transakcií, za ktoré zodpovedá. Dopĺňa sa ňou výročná správa 
o činnosti EDA, v ktorej sa uvádza aj prehľad najdôležitejších činností inštitúcie 
a hlavných cieľov, ktoré dosiahla so zreteľom na zdroje použité počas roka. 

03 V nasledujúcich častiach sa uvádzajú činnosti generálneho tajomníka a hlavné 
udalosti roka 2021, po ktorých nasledujú hlavné dosiahnuté výsledky a činnosti 
vykonávané rôznymi oblasťami riadenia vrátane využívania rozpočtových a ľudských 
zdrojov, ktoré má generálny tajomník k dispozícii. Výsledky systémov vnútornej 
kontroly a opatrenia prijaté v nadväznosti na zistenie, ktoré EDA predložili orgány 
udeľujúce absolutórium, sú uvedené v samostatných častiach. Posledná časť obsahuje 
vyhlásenie o vierohodnosti povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, 
t. j. generálneho tajomníka. V prílohe sú uvedené konkrétne informácie požadované 
v nariadení o rozpočtových pravidlách týkajúce sa rozpočtového a finančného riadenia. 
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Generálny tajomník 
04 Úlohou generálneho tajomníka je poskytovať zdroje, služby a zariadenia, ktoré 
EDA potrebuje na plnenie svojej úlohy a strategických cieľov. Generálny tajomník je 
zodpovedný za správu EDA a riadenie jeho zamestnancov, ako aj za jeho rozpočet, 
jazykovú pomoc a publikačné služby, vzdelávanie, digitálne pracovisko, bezpečnosť 
a ochranu a kontinuitu činností (zariadenia, lekárska služba atď.). Dohliada 
aj na sekretariát Dvora audítorov, ktorý zabezpečuje hladkú prípravu na zasadnutí 
Dvora audítorov a nadväzujúce kroky.  

05 Plnenie povinností generálneho tajomníka zabezpečujú tri riaditeľstvá a dve 
oddelenia:  

o Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1 – DHR) je 
zodpovedné za prijímanie zamestnancov, kariérny rast, vzdelávanie, služobné 
cesty, riadenie ľudských zdrojov, bezpečnosť a lekársku službu.  

o Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (SG2 – DIWI) je 
zodpovedné za fyzické pracovné prostredie (budovy, technické zariadenia, 
kancelárie, logistiku), digitálne pracovné prostredie (IT vybavenie, služby 
a zariadenia) a knižnicu.  

o Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti (SG3 – LED) poskytuje preklady, 
jazykovú pomoc a publikačné služby na Dvore audítorov.  

o Úradník pre ochranu údajov monitoruje dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti 
ochrany údajov a podporuje kultúru ochrany osobných údajov. 

o Úradník pre bezpečnosť informácií je zodpovedný za riadenie a plánovanie 
bezpečnosti, tvorbu a vykonávanie politiky v oblasti informačnej bezpečnosti, 
zmierňovanie informačných rizík a vykonávanie auditov informačnej bezpečnosti. 

06 Na konci decembra 2021 mal generálny sekretariát 338 zamestnancov 
pridelených na jeho rôzne riaditeľstvá a oddelenia (pozri ilustráciu 1). SG2 – DIWI 
okrem toho zamestnávalo značný počet externých poskytovateľov služieb pracujúcich 
na IT projektoch EDA (82 externých zamestnancov [nie všetkých na plný úväzok]) 
a SG1 – DHR ďalších sedem pracujúcich s lekárskou službou. 



6

Ilustrácia 1 – Rozdelenie zamestnancov na generálnom sekretariáte 

Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

07 Takmer celý rozpočet EDA spravuje generálny sekretariát, t. j. 152 796 727 EUR,
čo zodpovedá 99,4 % rozpočtu EDA. Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo uspokojivé: 
96,8 % konečných rozpočtových prostriedkov bolo viazaných a boli uskutočnené platby 
vo výške 140 151 259 EUR (t. j. 94,5 % záväzkov), pozri tabuľku 1. Zvyšné rozpočtové 
riadky sa týkajú nákladov na komunikáciu a právnych nákladov, ako aj nákladov 
na služobné cesty, ktoré priamo nespravuje generálny sekretariát. Úradník pre ochranu 
údajov a úradník pre bezpečnosť informácií nespravujú žiadne výdavky. 

Tabuľka 1 – Rozpočet spravovaný generálnym sekretariátom (EUR) 

Riaditeľstvo Rozpočtové 
prostriedky Záväzky Platby 

Ľudské zdroje, financie a všeobecné 
služby  137 234 227 132 467 760 131 848 552 

Informácie, pracovné prostredie 
a inovácie  14 751 000 14 747 585 7 579 044 

Jazykové a editorské činnosti 1 212 000 1 024 619 723 663 

Spolu 153 197 227 148 239 964 140 151 259 

% rozpočtu EDA 99,7 % 99,8 % 99,9 % 
Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 
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Prehľad roka 
08 Počas celého roka bolo hlavnou prioritou generálneho tajomníka zmiernenie 
vplyvu pandémie COVID-19 na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov 
pri zachovaní kontinuity činností a rozhodovacieho procesu. Generálny tajomník 
posúdil vplyv pandémie na výkonnosť zamestnancov, rovnováhu medzi pracovným 
a súkromným životom, administratívne služby a audítorské postupy. Z analýzy 
vyplynulo, že zamestnanci využili nové digitálne nástroje a pružnosť súvisiacu s prácou 
na diaľku s cieľom dosahovať rovnakú úroveň výstupov v rovnakej kvalite ako 
pred pandémiou.  

09 Na základe získaných skúseností EDA postupne uvoľňoval obmedzenia v súlade 
s rozhodnutiami luxemburských orgánov. Jednou z výziev bolo opätovné otvorenie 
priestorov EDA, aby sa zamestnanci mohli vrátiť do práce za podmienok, ktoré 
zohľadňovali situáciu v oblasti verejného zdravia. V novembri 2021 boli prijaté nové 
formy organizácie práce na rok 2022, v ktorých sa kombinovala práca z kancelárie 
s prácou na diaľku. Cieľom tejto hybridnej organizácie práce je zabezpečiť pružnejší 
prístup k pracovnému času, čo umožní zamestnancom dosiahnuť rovnováhu medzi 
potrebami pracovného a súkromného života, pričom sa zohľadnia potreby služby 
a pozitívne sa prispeje k rodovej rovnováhe a organizačnej efektívnosti. Toto 
rozhodnutie oficiálne nadobudlo účinnosť 1. januára 2022, v reakcii na situáciu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 však naďalej platia osobitné opatrenia v oblasti 
práce na diaľku.  

10 Rok 2021 bol zároveň prvým rokom vykonávania stratégie EDA na obdobie 
2021 – 2025, ktorá bola prijatá v januári 2021. Riaditeľstvá reagovali pohotovo 
a pružne, aby zaviedli technologické a organizačné opatrenia potrebné na podporu 
strategických cieľov EDA, pričom prvoradým cieľom bolo poskytnúť pridanú hodnotu 
a zlepšiť vedomosti a odborné znalosti všetkých zamestnancov. Stratégia EDA bola 
doplnená Plánom strategického rozvoja na roky 2021 – 2025 pre našich ľudí, pracovné 
prostredie a služby a politikou a akčným plánom rozmanitosti a začlenenia EDA na roky 
2021 – 2025. 
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11 Od roku 2020 bolo plnenie rozpočtu naďalej ovplyvnené pandémiou, čo znamená, 
že počiatočné rozpočtové prostriedky v niektorých rozpočtových riadkoch neboli 
dostatočne využité, najmä výdavky na služobné cesty, publikácie, spoločnú tlmočnícku 
a konferenčnú službu, zasadnutia a reprezentáciu. Miera plnenia záväzkov a platieb 
však bola o niečo vyššia ako v roku 2020. Rozpočtové orgány schválili presun 
nevyužitých rozpočtových prostriedkov s cieľom reagovať na nové potreby: investície 
do IT vybavenia a služieb, nový systém na ochranu pred neoprávneným vstupom 
a zlepšenie sledovania dverí a renovovanie priestorov prostredníctvom rôznych 
investícií a najmä spustenia pilotného projektu „Nová predstava o pracovisku EDA“. 
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Hlavné činnosti a výsledky generálneho 
tajomníka 
12 Generálny tajomník podporuje vykonávanie stratégie EDA na obdobie 
2021 – 2025 prostredníctvom vykonávania plánov strategického rozvoja a priorít 
v rôznych oblastiach jeho zodpovednosti: IT, ľudské zdroje, vzdelávanie a rozvoj, 
jazykové a editorské služby a správa zariadení. V týchto plánoch sa zohľadňuje 
skutočnosť, že politiky, pracovné podmienky, pracovisko a služby sa musia prispôsobiť 
novej skutočnosti po pandémii COVID. Medzi hlavné priority patrí: 

1) prijímanie, rozvoj a udržanie vysokokvalifikovaných, informovaných a kvalitných 
zamestnancov a ich zapojenie a motivácia počas ich celej kariéry;  

2) podpora blahobytu zamestnancov vytváraním bezpečného a atraktívneho 
pracovného prostredia, poskytovaním podpory zamestnancom, zabezpečením 
pružných pracovných podmienok a uľahčením prechodu z fyzického na virtuálne 
pracovisko;  

3) podpora digitálnej transformácie, prispôsobenie sa novej hybridnej skutočnosti 
a využívanie nových technológií na modernizáciu audítorských aj neaudítorských 
častí organizácie, zjednodušenie postupov a zvýšenie produktivity;  

4) zabezpečenie, aby sa rozpočtové zdroje riadili v súlade so zásadami 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti;  

5) poskytovanie rýchlych a vysokokvalitných jazykových a publikačných služieb;  

6) podpora medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom identifikácie synergií 
a prispievania k spoločnému medziinštitucionálnemu prístupu (horizontálna 
priorita) a využívania tohto prístupu. 
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13 Dosiahnutie týchto priorít sa odráža v ukazovateľoch výkonnosti činností (pozri 
tabuľku 2). 

Tabuľka 2 – Stav ukazovateľov výkonnosti činností 

Priorita Ukazovateľ Prahová hodnota 2021 
Ľudské zdroje, financie a všeobecné služby  

1. Podiel neobsadených pracovných miest 
Zelená: ≤ 3 %  
Žltá: >3 %, ≤ 5 %  
Červená: > 5 % 

2,7 % 

2. 
Priemerná miera včasnej reakcie podľa 
strediska služieb v oblasti ľudských 
zdrojov 

Zelená: ≥ 90 %  
Žltá: ≥ 75 %, < 90 % 
Červená: < 75 % 

99,69 % 

2. Priemerný počet dní odborného 
vzdelávania na audítora 

Zelená: ≥ 5 dní  
Žltá: ≥ 4 dni, < 5 dní  
Červená: < 4 dni 

8,45 dňa 

2. Priemerný počet dní odborného 
vzdelávania na inú osobu ako audítor 

Zelená: ≥ 2 dni  
Žltá: ≥ 1 deň, < 2 dni  
Červená: < 1 deň 

4,29 dňa 

4. 

Získanie absolutória za hospodárenie 
Dvora audítorov s jeho rozpočtom 
a nemodifikované audítorské 
stanovisko k účtovnej závierke Dvora 
audítorov 

Zelená: absolutórium 
a nemodifikované 
audítorské stanovisko 
Červená: žiadne 
absolutórium a/alebo 
modifikované audítorské 
stanovisko 

Zelená 

Informácie, pracovné prostredie a inovácie   

3. Dostupnosť kritických systémov 
Zelená: ≥ 99,5 %  
Žltá: ≥ 99 %, < 99,5 % 
Červená: < 99 % 

99,88 % 

3. Počet incidentov vyriešených 
počas prvých 24 hodín 

Zelená: ≥ 95 % 
Červená: < 95 % 95,98 % 

Jazykové a editorské činnosti  

5. Percento prekladateľských služieb 
poskytnutých načas 

Zelená: ≥ 95 %  
Žltá: ≥ 90 %, < 95 %  
Červená: < 90 % 

97,83 % 

Zdroj: Vykonávanie ročného pracovného programu na rok 2021. 
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Ľudské zdroje, financie a všeobecné služby  

14 Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1 – DHR) je 
zodpovedné za ľudské zdroje, financie, lekársku službu, bezpečnosť, podujatia 
a protokol, ako aj za niektoré všeobecné služby na Dvore audítorov. Spravovalo takmer 
90,2 % rozpočtu EDA na rok 2021 (pozri tabuľku 1) prideleného najmä na platy členov 
a zamestnancov (pozri tabuľku 3). 

Tabuľka 3 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre ľudské 
zdroje, financie a všeobecné služby za rok 2021 (EUR)  

Rozpočtové riadky Rozpočtové 
prostriedky Platby % plnenia  

Platy a príspevky 114 511 182 112 601 021 98,3 % 

Ostatní zamestnanci a externé služby 6 998 000 6 312 412 90,2 % 

Služobné cesty 1 529 000 265 851 17,4 % 

Lekárske a sociálne služby 172 000 92 022 53,5 % 

Iné náklady na zamestnancov 1 698 000 1 550 364 91,3 % 

Odborné vzdelávanie 650 000 406 083 62,5 % 

Vozidlá/doprava 366 000 314 925 86,0 % 

Reprezentačné náklady 213 000 24 419 11,5 % 

Zasadnutia, podujatia a konferencie 262 000 117 442 44,8 % 

Ostatné administratívne výdavky 181 500 52 557 29,0 % 

SPOLU 126 580 682 121 737 095 96,2 % 

Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu. 
Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

15 Riaditeľstvo pre ľudské zdroje pokračovalo v poskytovaní udržateľnej reakcie 
na pandémiu COVID-19, pričom hlavným záujmom bola ochrana zamestnancov. Prijalo 
však aj opatrenia na riešenie priorít Plánu strategického rozvoja na roky 2021 – 2025 
generálneho sekretariátu pre našich ľudí, pracovné prostredie a služby. 

16 S cieľom riešiť prvú prioritu generálneho sekretariátu (pozri bod 12) sa začali dve 
interné výberové konania a zostavili sa zoznamy úspešných uchádzačov v oblasti auditu 
a prekladu na obsadenie pracovných miest, ktoré v súčasnosti zastávajú dočasní 
zamestnanci. Riaditeľstvo takisto vyhlásilo výzvy na vyjadrenie záujmu pre národných 
expertov a na základe výzvy pre dočasných zamestnancov, ktorá sa začala v roku 2020, 
začalo najímať vedeckých pracovníkov v oblasti dát a matematických odborníkov. 
V priebehu roka boli ukončené výberové konania na jedného riaditeľa a ôsmich 
hlavných manažérov. Po prijatí revidovanej politiky rotácie zamestnancov Dvorom 
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audítorov boli ukončené povinné aj dobrovoľné postupy mobility za príslušný rok. 
V nasledujúcej tabuľke 4 je zhrnuté prijímanie zamestnancov EDA v roku 2021. 

Tabuľka 4 – Členovia a prijatí zamestnanci 

 2019 2020 2021 
Členovia 2 3 1 
Úradníci 17 18 16 
Dočasní zamestnanci 33 21 21 
Zmluvní zamestnanci 21 20 30 
Národní experti 6 3 13 
Stážisti 55 44 56 
SPOLU 134 109 137 

Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

17 Hoci rok 2021 bol mimoriadne náročný, pokiaľ ide o nábor audítorov, počet 
prijatých zamestnancov sa zvýšil, najmä v kategórii dočasných zamestnancov. Z dôvodu 
vysokých životných nákladov v Luxembursku a nedostatku profilov, ktoré zodpovedajú 
našim potrebám, je čoraz ťažšie prilákať talenty. 

18 Riaditeľstvo v priebehu roka aktualizovalo aj systém hodnotenia kompetencií 
a výkonnosti, zaviedlo službu profesijného poradenstva a traja noví členovia siete 
dôverných kontaktných osôb, ktorí boli vybraní v roku 2020, začali naplno fungovať. 

19 Pokiaľ ide o odbornú prípravu, okrem kurzov, workshopov a prezentácií sa v roku 
2021 spustilo niekoľko projektov, ktoré zamestnancom poskytli vysokokvalitné 
vzdelávanie v dôležitých oblastiach, napríklad: 

o vypracovanie vzdelávacieho programu pre manažérov, 

o meranie vplyvu vzdelávania, 

o vypracovanie rámca kompetencií,  

o poskytovanie programu odbornej prípravy pre vedúcich úlohy, 

o uvedenie seriálu „Share and connect“ („Zdieľajte a spojte sa“) na podporu 
celoživotného vzdelávania prostredníctvom výmeny vedomostí,  

o uvedenie seriálu „My Luxembourg: time to find out more“ („Moje Luxembursko: 
čas zistiť viac“) s cieľom posilniť väzby s našou hostiteľskou krajinou a prispieť 
k integrácii a 

o po prvýkrát organizácia Dní jasného jazyka EDA. 
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20 Riaditeľstvo takisto nadviazalo spoluprácu s Eurostatom, posilnilo spoluprácu 
s úradom OLAF a usporiadalo Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti EÚ. Rovnako 
ako v roku 2020 každoročný Deň odbornej prípravy sa v roku 2021 stal Virtuálnym 
týždňom odbornej prípravy s viacerými zaujímavými prezentáciami, najmä s veľtrhom 
auditu s aktívnym zapojením najvyšších kontrolných inštitúcií z krajín mimo EÚ. 

21 S cieľom podporovať blaho zamestnancov (druhá priorita generálneho 
sekretariátu, pozri bod 12) bolo dôležitým úspechom vymenovanie špecializovaného 
úradníka pre rozmanitosť a začlenenie na začiatku roka a prijatie politiky a akčného 
plánu rozmanitosti a začlenenia s následným vykonávaním činností v oblasti 
rozmanitosti a začlenenia počas celého roka. Prijatí boli aj nový očný lekár a nový lekár 
zodpovedný za overovanie neprítomnosti zo zdravotných dôvodov a rozšírila sa 
psychologická podpora pre zamestnancov.  

22 Ďalšie dôležité činnosti zahŕňali: 

o kampaň „RESPECT“, 

o zavedenie osobnejšieho „rozlúčkového“ systému pre zamestnancov 
odchádzajúcich do dôchodku, 

o prebiehajúce práce na príprave nových stránok ľudských zdrojov na verejnom 
webovom sídle EDA, 

o uskutočnenie prieskumu angažovanosti zamestnancov, ktorý sa použije 
na výpočet nových ukazovateľov výkonnosti činností pre index angažovanosti 
zamestnancov. 

23 Bezpečnostná služba naďalej zohrávala kľúčovú úlohu v oblasti poradenstva 
a pomoci pri rozhodovaní v technickej bunke pre pandémiu COVID aj vo výbore 
pre krízové riadenie. Zároveň podnikla potrebné kroky na udržanie kvalifikácie svojich 
zamestnancov a veľmi aktívne prispela k spusteniu projektu obnovy systému kontroly 
vstupu.  

24 Napokon oddelenie pre podujatia, kontroly a protokol naďalej poskytovalo 
organizačnú podporu pre online podujatia a pomoc s protokolom v prípade oficiálnych 
návštev na Dvore audítorov. Kým sa zdravotná situácia pre kontroly na mieste 
nezlepšila, skupinové návštevy sa organizovali online. Upravili sa cateringové činnosti 
a boli prijaté všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s vnútroštátnymi 
predpismi v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oddelenie podporovalo aj distribúciu 
rúšok a rýchlych testov pre všetkých zamestnancov EDA. 
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25 V oblasti financií a všeobecných služieb ďalšou z priorít generálneho sekretariátu 
(pozri bod 12) bola kvalita a včasnosť platieb a všeobecné zavedenie elektronickej 
fakturácie, ktoré úspešne pokračovalo počas celého roka. Externí audítori vydali 
k účtovnej závierke EDA za rok 2020 kladné stanovisko. 

Informácie, pracovné prostredie a inovácie  

26 Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (SG2 – DIWI) je 
zodpovedné za digitálne pracovisko EDA (IT vybavenie, služby a zariadenia) a fyzické 
pracovisko (budovy, technické zariadenia, kancelárie a logistiku)a za knižnicu EDA. 
Spravuje 8,3 % rozpočtu EDA (pozri tabuľku 1). V tabuľke 5 sa podrobne uvádza 
použitie rozpočtových prostriedkov a platby za rok 2021. 

Tabuľka 5 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre informácie, 
pracovné prostredie a inovácie za rok 2021 (EUR) 

Rozpočtové riadky Rozpočtové 
prostriedky Platby % plnenia  

Informačná technológia  9 555 000 4 594 165 48,1 % 

Knižnica a archívy 490 000 411 934 84,1 % 

Budovy a zariadenia 4 706 000 2 572 946 54,7 % 

SPOLU 14 751 000 7 579 044 51,4 % 

Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu. 
Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

27 Práca SG2 – DIWI v roku 2021 bola opäť kľúčová pre udržanie kontinuity činností 
EDA a v súlade s prioritami generálneho sekretariátu (pozri bod 12) v oblasti 
poskytovania prispôsobiteľných IT služieb a flexibilných zariadení. Počas tohto obdobia 
boli zabezpečené všetky bežné produkty a procesy EDA: audítorské správy, 
konferencie, školenia, kontakty s našimi zainteresovanými stranami, dialóg s našimi 
kontrolovanými subjektmi a preklady dokumentov.  
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28 V oblasti informácií a technológií sa v roku 2021 uskutočnilo niekoľko dôležitých 
udalostí: 

o Došlo k rozsiahlym modernizáciám a migráciám IT infraštruktúry: bol 
zmodernizovaný celý systém ukladania dát EDA a centrum na obnovu po havárii 
sa presunulo do zariadení, ktoré poskytuje Európske centrum dôveryhodnosti 
podnikov (EBRC) v Betzdorfe. 

o Bol zriadený výbor pre riadenie IT. 

o Pre spoluprácu na audítorských úlohách (EDAlab) sa nepretržite vykonávala práca 
na analýze údajov.  

o Aktívna účasť vo výbore pre digitálne riadenie prispela k rôznym verziám plánu 
rozvoja týkajúceho sa technológie a údajov pre audit. 

o Dosiahol sa úspech v oblasti technológie a inovácií pre sieť audítorských 
spoločností. 

o Boli vytvorené služby automatizácie robotického procesu. 

29 Ďalšie činnosti sa začali v roku 2021 a budú pokračovať v roku 2022: 

o Bolo spustené nové webové sídlo EDA. 

o Bol nahradený systém riadenia zainteresovaných strán a bolo vytvorené 
audiovizuálne štúdio. 

o Zrenovovali sa systémy riadenia prekladov. 

o Bol vytvorený navigátor dokumentov. 

o Bol vytvorený právny portál. 

30 Celkovo riaditeľstvo vyriešilo 19 804 požiadaviek (tiketov) v oblasti IT, vydalo 
179 verzií systému, zabezpečilo dostupnosť vo výške 99,88 % v prípade kritických 
systémov a zaručilo plne stabilnú technológiu pre hybridnú prácu (práca na diaľku 
a práca na mieste). 

31 Riaditeľstvo sa zameralo aj na riešenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
neustálym monitorovaním a prispôsobovaním systémov veľkému počtu hrozieb, ktoré 
oznámil tím reakcie na núdzové počítačové situácie v EÚ. Najvýznamnejšími 
zraniteľnosťami boli zraniteľnosti ovplyvňujúce virtuálnu súkromnú sieť, ktorá 
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podporuje službu diaľkového prístupu a e-mail spoločnosti Microsoft. Na konci roka 
2021 sa vyskytovala celosvetová kritická zraniteľnosť „Log4J“. Našťastie tieto 
zraniteľnosti nemali vplyv na EDA. 

32 Pokiaľ ide o budovy a zariadenia, hlavnými úspechmi v tomto období boli: 

o obnova budovy K2, pričom dve poschodia už boli odovzdané a jedno poschodie 
má byť dokončené v prvom štvrťroku 2022, 

o inštalácia kuchyniek na všetkých poschodiach budovy K3,  

o preskúmanie bezpečnosti pri vjazde do garáže v budove K3,  

o inštalácia nového systému kontroly vstupu (prebieha),  

o dokončenie prác na vyriešenie problémov s fasádou budovy K1 po incidente 
so sklenenými panelmi. 

33 Takisto bola spustená štúdia týkajúca sa budúcnosti budovy K1. Cieľom tejto 
novej iniciatívy je stanoviť budúcu stratégiu EDA v oblasti budov. Uskutočnili sa 
rozhovory a workshopy s členmi a zamestnancami a rôzne scenáre sa predložia Dvoru 
audítorov do prvého štvrťroka 2022. Správnemu výboru bol v januári 2021 predložený 
akčný plán EMAS (Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) na roky 
2020 – 2022 a v súčasnosti sa vykonáva. 

34 Všetky tieto činnosti sa uskutočňovali zároveň s pravidelnou údržbou našich 
súčasných budov, vybavovaním požiadaviek (tiketov) (1802) a poskytovaním 
vynikajúcej úrovne služieb napriek početným prácam potrebným na udržanie zdravého 
pracovného prostredia, a to na pozadí pandémie. 

35 Napokon knižnica EDA pokračovala v poskytovaní svojich služieb aj v náročných 
časoch. V rámci digitalizácie EDA bola zavedená nová služba „Opýtajte sa knižnice“, 
ktorá dopĺňa veľmi oceňované služby BibliotECA Discovery a služby poskytovania 
údajov pre audit. 

Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti 

36 Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti (SG3 – LED) je zodpovedné 
za preklad všetkých produktov EDA do 24 úradných jazykov EÚ a ich zverejňovanie. 
Riaditeľstvo spravuje menej ako 1 % rozpočtu EDA (pozri tabuľku 1). V tabuľke 6 sa 
podrobne uvádza použitie rozpočtových prostriedkov a platieb za rok 2021. 
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Tabuľka 6 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre jazykové 
a editorské činnosti za rok 2021 (EUR) 

Rozpočtové riadky Rozpočtové 
prostriedky Platby % plnenia  

Externé zabezpečovanie činností 
a medziinštitucionálna spolupráca 837 000 548 240 65,5 % 

Tlmočníci  125 000 5 408 4,3 % 

Uverejňovanie 250 000 170 015 68,0 % 

SPOLU 1 212 000 723 663 59,7 % 

Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu. 
Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

37 Počas roka 2021 sa riaditeľstvo naďalej zaoberalo prioritami generálneho 
sekretariátu (pozri bod 12). Napriek pandémii jeho najdôležitejšie činnosti pokračovali 
rovnakým tempom ako v rokoch 2019 a 2020 a bez narušenia. Preložených 
a zrevidovaných bolo 227 003 strán (–3,16 %, t. j. o 7 411 strán menej ako v roku 
2020), čo predstavuje 2 753 žiadostí o preklad za rok 2021. Okrem toho na službu 
FastTrad, ktorá poskytuje preklad a redakčnú úpravu krátkych textov v angličtine 
a vo francúzštine do 24 hodín, pripadlo 1 284 strán; tento údaj zahŕňal 607 strán 
prekladu a 677 strán revízie. 97,83 % prekladov bolo dokončených načas, čo výrazne 
presahuje ukazovateľ výkonnosti vo výške 95 %. 

38 Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti pokračovalo aj v diverzifikácii 
svojich činností, ktoré nepatria medzi preklad/revíziu formou jazykovej pomoci 
pre audítorov, titulkovania videa a spolupráce v oblasti komunikácie. Tímy pre anglický, 
nemecký, francúzsky, taliansky a holandský jazyk navrhli a preložili tlačové správy 
a zlepšili kvalitu prostredníctvom prispôsobenia správ verejnosti a zohľadnenia 
kultúrnych rozdielov. Najmä anglické jazykové služby poskytovali pomoc 
pri vypracúvaní prevažnej väčšiny výstupov EDA v priebehu roka. V prípade výročnej 
správy sa zúčastnil aj na väčšine predbežných kontradiktórnych a kontradiktórnych 
zasadnutí s cieľom poskytnúť jazykové poradenstvo pri úpravách textov. Prekladatelia 
počas roka dokončili 16 úloh v oblasti jazykovej pomoci. Táto činnosť zostala 
na rovnakej úrovni ako v minulom roku (spolu 14 úloh v roku 2020), najmä preto, 
že pandémia obmedzila počet auditov na mieste. Tímy pre anglický a francúzsky jazyk 
poskytli šesťkrát počas roka služby v oblasti titulkovania videa. 

39 Pokračoval projekt TraMS s cieľom nahradiť základný systém riaditeľstva. Projekt 
TraMS poskytuje príležitosť na zefektívnenie a automatizáciu interných 
prekladateľských procesov a zároveň poskytuje prekladateľom integrované jazykové 
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nástroje v rámci prostredia. Bol spustený realizačný projekt TraMS (1. fáza) a začala sa 
práca na jeho vykonávaní formou workshopov s cieľom vymedziť a zmapovať procesy 
v novom systéme v spolupráci s externými konzultantmi a riaditeľstvom 
pre informácie, pracovné prostredie a inovácie. Hlavná práca na jeho vykonávaní sa 
uskutoční v rokoch 2022 – 2023. 

40 V priebehu roka sa preskúmali aj procesy činností na účely optimalizácie 
a s cieľom nájsť možné synergie. Príklady týchto procesov zahŕňajú:  

o Kontrolu obsahu dvojjazyčného prekladu vytvoreného všetkými jazykovými 
tímami pomocou systému GroupShare. Jedným zo záverov bolo zosúladiť 
pracovné postupy a spôsob, akým sa prekladateľské nástroje používajú v softvéri 
ELS so všeobecnými postupmi riaditeľstva pre jazykové a editorské činnosti počas 
migrácie do systému TraMS. 

o Veľmi úspešne sa testovalo nové pravidlo na výpočet najskoršieho dátumu 
uverejnenia v prípade správ. Zabezpečuje lepšie hospodárenie s časom 
potrebným na splnenie úloh všetkých zainteresovaných strán a poskytuje všetkým 
zainteresovaným stranám jasné pravidlá. 

o Pracovná skupina sa snažila analyzovať úlohy DMG a TECH s cieľom ďalej zosúladiť 
operácie a nájsť synergie. 

41 Platnosť opatrení týkajúcich sa odchýlky stanovených v nariadení č. 1 z 15. apríla 
1958, zmenenom v roku 2010 a v roku 2015, sa skončila 31. decembra 2021, čo 
znamená, že írčina má od 1. januára 2022 štatút úradného jazyka inštitúcií EÚ. V roku 
2021 riaditeľstvo prijalo troch írskych prekladateľov, aby vytvorili nový jazykový tím. 

Ochrana údajov  

42 V roku 2021 bol úradník pre ochranu údajov priamo podriadený generálnemu 
tajomníkovi a bol vymenovaný nový úradník. Úradník pre ochranu údajov poskytuje 
odborné znalosti o zákonoch a postupoch ochrany údajov a monitoruje ich 
uplatňovanie. Oddelenie nespravuje žiadne výdavky. 

43 Žiadosti o poradenstvo týkajúce sa pravidiel ochrany údajov sa v porovnaní 
s rokom 2020 zdvojnásobili a boli poskytované kurzy a konkrétne usmernenia. Rok 
2021 zahŕňal aj prípravu stanovísk a spoluprácu na aktualizáciách interných politík 
a postupov. Sprehľadnili sa aj pravidlá ochrany údajov, aby ich audítori mohli zdieľať 
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s kontrolovanými subjektmi, najmä pokiaľ ide o právo Dvora audítorov na prístup 
k informáciám na účel vykonávania jeho audítorských funkcií.  

Informačná bezpečnosť  

44 Rovnako ako úradník pre ochranu údajov aj úradník pre vnútornú bezpečnosť bol 
priamo podriadený generálnemu tajomníkovi. Úradník pre vnútornú bezpečnosť úzko 
spolupracuje s riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie a inovácie 
a nespravuje žiadne výdavky. 

45 Úradník pre vnútornú bezpečnosť v roku 2021 predstavil svoju novú stratégiu 
na najbližšie roky s dôrazom na priority a výzvy na roky 2021 – 2025. Hlavnou prioritou 
bude pokračovať vo zvyšovaní povedomia a vzdelávacích činnostiach 
pre zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti. 

46 Ukázalo sa, že tento rok bol obzvlášť náročný z dôvodu opakovaných 
kybernetických útokov a porušení ochrany údajov, ako aj množstva hrozieb, ktoré si 
vyžadovali rýchle opatrenia na nápravu kritických softvérových chýb (pozri bod 31). 
Dvor audítorov nainštaloval aplikácie na zabezpečenie silnejšej ochrany, prijal 
bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností EÚ a pripravil usmernenia 
o klasifikácii informácií EDA. Okrem toho sa po prvýkrát simulovali dve phishingové 
kampane s cieľom merať povedomie zamestnancov o kybernetickej bezpečnosti a bola 
prijatá služba elektronického podpisu, ktorú poskytuje Komisia. 
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Obstarávanie na generálnom 
sekretariáte 
47 V roku 2021 Dvor audítorov využil rokovacie konanie podľa bodu 11.1 písm. b) 
prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách na uzavretie jednej zmluvy s hodnotou 
prevyšujúcou 60 000 EUR. Účelom zmluvy bolo obnoviť podnikové predplatné novín 
Financial Times pre Dvor audítorov na roky 2021 a 2022. Celková hodnota zmluvy bola 
168 615 EUR (82 650 EUR na rok 2021 a 85 965 EUR na rok 2022). 

48 Financial Times (FT) sú najuznávanejšími novinami v oblasti obchodu v anglickom 
jazyku, ktoré poskytujú aj komplexné informácie o politikách EÚ, a sú preto jedinečné 
a nemajú žiadny zodpovedajúci ekvivalent ani náhradu. Súčasná licencia umožňuje 
všetkým zamestnancom EDA prístup k digitálnemu obsahu FT tak vo vnútri Dvora, ako 
aj mimo neho. Cena licencie vychádza zo skutočného kmeňového počtu čitateľov. 
Doteraz si svoj vlastný účet FT vytvorilo 558 používateľov EDA, pričom 218 z nich 
predstavuje počet skutočných kmeňových čitateľov v deň ponuky predplatného. 

49 Ročný zoznam zmlúv vrátane zmlúv v hodnote od 15 000 EUR do 60 000 EUR, 
ktoré boli uzavreté v roku 2021 po rokovacích konaniach, bude k dispozícii 
na webovom sídle Dvora audítorov do 30. júna 2022. 

50 Všetky rokovacie konania v hodnote presahujúcej 15 000 EUR podliehali prísnym 
postupom vnútornej kontroly Dvora audítorov, ktoré sa týkali zákonnosti, správnosti 
a správneho finančného riadenia. 
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Výsledky systémov vnútornej kontroly, 
ktoré uplatňoval generálny sekretariát  

Systémy vnútornej kontroly  

51 Generálny sekretariát pôsobí v právnom rámci, ktorý zahŕňa:  

o nariadenie o rozpočtových pravidlách,  

o služobný poriadok,  

o rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov,  

o rokovací poriadok Dvora audítorov,  

o vnútorné predpisy o plnení rozpočtu,  

o chartu úloh a zodpovedností povoľujúceho úradníka vymenovaného 
subdelegovaním, 

o všetky rozhodnutia týkajúce sa využívania ľudských, materiálnych a finančných 
zdrojov Dvora audítorov.  

52 Tento právny rámec dopĺňa rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov s cieľom 
zosúladiť ho s integrovaným systémom vnútornej kontroly, ktorý zaviedol Výbor 
sponzorských organizácií komisie Treadway (rámec COSO). Účelom rámca vnútornej 
kontroly je zaručiť primeranú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť, správnosť a správne 
finančné riadenie všetkých finančných transakcií, a uľahčiť dosiahnutie operačných 
cieľov jednotlivých riaditeľstiev. 

53 Systémy vnútornej kontroly sa v roku 2021 významne nezmenili a správna 
organizačná štruktúra bola stabilná. Rámec vnútornej kontroly pozostáva z postupov 
(na základe rámca COBIT 5 pre riaditeľstvo SG2-DIWI), dohľadu zo strany vedenia, 
preventívnych a zisťovacích kontrol, ako aj automatizovaných kontrol zabudovaných 
do informačných systémov, ktoré zahŕňajú všetky hlavné procesy generálneho 
sekretariátu.  

54 Finančné obchodné procesy sú riadené prostredníctvom systému SAP, čo 
umožňuje riadne oddelenie povinností medzi začiatkom, overením a potvrdením 
zo strany povoľujúceho úradníka. Systém zahŕňa kontrolu rozpočtového riadenia, 
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vyhradenia finančných prostriedkov, záväzkov, nákupných objednávok a zmlúv a faktúr 
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a vnútornými pravidlami a postupmi 
Dvora audítorov. Jeho súčasťou sú aj automatizované kontroly na účely predchádzania 
chybám pri spracúvaní finančných údajov. Okrem toho zamestnanci, ktorí iniciujú 
procesy a vykonávajú overovanie, postupujú podľa kontrolných zoznamov 
umožňujúcich posúdiť dodržanie nariadenia o rozpočtových pravidlách 
pri rozpočtových záväzkoch a platobných príkazoch.  

55 Všetky tri riaditeľstvá vypracovali program kontrol na hodnotenie súladu 
s nariadením o rozpočtových pravidlách a rozhodnutiami súdov a z titulu svojej funkcie 
povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním zaslali generálnemu 
sekretariátu vyhlásenia o vierohodnosti. Tieto vyhlásenia o vierohodnosti sú doplnené 
vyhláseniami o vierohodnosti zvyšných riaditeľstiev EDA, oddelení a vedúcich 
kabinetov, ktorí povolili výdavky v roku 2021 (pozri bod 07). 

56 Kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby 
vychádzali z analýzy rizík na rok 2021, výsledkov kontrol vykonaných za rok 2020, 
komunikácie s Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov, odporúčaní 
interných a externých audítorov a ďalších informácií vyvodených z podujatí, ktoré sa 
uskutočnili v roku 2020. Systém zahŕňa ex ante a ex post kontroly a zameriava sa 
hlavne na finančné aspekty, ale aj na ostatné nefinančné riziká. Prehľad vykonaných 
kontrol je uvedený v tabuľke 7. Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych 
nárokov zodpovedá za kontrolu miezd Európskeho dvora audítorov a finančných práv 
jeho zamestnancov. 
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Tabuľka 7 – Kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie 
a všeobecné služby 

Č. Kontrola Druh 

1 Finančné práva  Ex ante/Ex post 1) 

2 
Odmeny zamestnancom a členom EDA spravované Úradom 
pre správu a úhradu individuálnych nárokov Ex post 1) 

3 
Zákonnosť a správnosť platieb vykonaných v rozpočtových 
riadkoch riadených riaditeľstvom (okrem výdavkov na služobné 
cesty a reprezentáciu) 

Ex post 

4 
Služobné cesty zúčtované Úradom pre správu a úhradu 
individuálnych nárokov, na základe príručky EDA o služobných 
cestách a súvisiaceho vykonávacieho rozhodnutia 

Ex ante 2)/Ex post 

5 Výdavky na reprezentáciu členov EDA a na pohonné hmoty Ex ante  

6 
Krížové kontroly výdavkov členov na služobné cesty 
a reprezentáciu, sledovanie spotreby paliva v služobných 
vozidlách 

Ex post 

7 Miesto pobytu zamestnancov EDA Ex post 

8 
Presnosť a úplnosť dokumentov v osobných spisoch 
zamestnancov 

Ex post 

9 Neprítomnosť a pracovný čas zamestnancov  Ex post 

10 Podmienky pivnice Ex post 

11 Drobná hotovosť Ex post 

Poznámka: 1) Kontroly vykonané Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov. 2) Len 
pri služobných cestách potvrdených riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby. 

57 Kontroly vykonávané riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie 
a inovácie vychádzali z výsledkov preskúmania zoznamu rizík v roku 2022, posúdenia 
vyspelosti procesu z roku 2021 a následnej kontroly opatrení prijatých na základe 
odporúčaní vnútorného auditu. Zohľadnili sa aj kontroly vykonané externým audítorom 
v rámci každoročného preskúmania IT. Na všetky finančné transakcie v riaditeľstve 
okrem rozpočtového riadka Knižnica a archívy sa vzťahuje ex ante kontrola zameraná 
na zistenie nesúladu s nariadením o rozpočtových pravidlách a prípadných 
administratívnych chýb (napr. nesprávnych odkazov, chybných údajov v textových 
poliach a chýbajúcich iných ako kritických príloh). Kontroly zahrnuté do riadenia 
procesu dopĺňajú ex post kontroly. Ich súčasťou sú pravidelné kontroly obstarávania 
zákaziek s nízkou hodnotou: 

1) súlad s formálnymi náležitosťami novej zákazky na operácie IT a dodržiavanie 
existujúcich kľúčových ukazovateľov výkonnosti; 

2) správnosť finančného riadenia projektu K2; 
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3) uplatňovanie pravidelných externých opráv na účely zabezpečenia IT; 

4) kontroly administrátorských práv na laptopoch; 

5) efektívnosť nástroja na monitorovanie softvéru; 

6) dodržiavanie termínov odovzdania; 

7) existencia vyhlásení o ochrane súkromia v nástrojoch Dvora audítorov 
na spracúvanie osobných údajov; 

8) úplnosť dokumentácie požadovanej na účely fakturačných platieb; 

9) súlad s postupom riadenia zrušenia viazanosti. 

58 Kontroly vykonané riaditeľstvom pre jazykové a editorské činnosti vychádzali 
z analýzy rizík na rok 2021 a výsledkov kontrol vykonaných za rok 2020. Zameriavali sa 
na finančné hľadiská, kvalitu poskytnutých jazykových služieb a aspekty IT a organizácie 
riaditeľstva. Ex post kontroly zahŕňali: 

o zákonnosť a správnosť platieb vykonaných v rozpočtových riadkoch spravovaných 
riaditeľstvom, 

o efektívnosť a kvalitu nástrojov počítačom podporovaného prekladu (CAT),  

o kvalitu dodaných prekladov spolu so systémom používateľskej spätnej väzby, 
v ktorom sa analyzujú pripomienky používateľov. 

Prehľad riadenia rizík  

59 Od roku 2016 a po prijatí rámca EDA na riadenie rizík sa od audítorských komôr 
a riaditeľstiev EDA vyžaduje vypracovanie analýzy rizika ich činnosti. Analýza zahŕňa 
opis vplyvu v prípade, že sa riziko prejaví, zavedené vnútorné kontroly a opatrenia 
prijaté na zníženie pravdepodobnosti výskytu rizika a jeho možného vplyvu. Na základe 
vykonaných kontrol sa zostavujú akčné plány riadenia rizika, ktoré sa zohľadňujú 
pri navrhovaní a vykonávaní ex ante a ex post kontrol. Výsledky týchto kontrol sa 
následne zohľadňujú vo výročnom vyhlásení povoľujúceho úradníka vymenovaného 
delegovaním vo výročnej správe o činnosti, ako aj pri posúdeniach rizika 
v nasledujúcom roku. Pri navrhovaní systémov vnútornej kontroly sa zohľadňuje 
aj nákladová efektívnosť kontrol. 
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60 Hlavné riziká stanovené v cykle posudzovania rizika na rok 2021 sa týkali: 

o vplyvu pandémie COVID-19 na zdroje a pracovné podmienky EDA vrátane 
prispôsobenia sa novej realite hybridnej organizácie práce, ako aj na zdravie 
a bezpečnosť zamestnancov, 

o nesúladu s nariadením o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o zákonnosť 
a správnosť platieb a hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností. Riziko tiež 
zahŕňa riziko podvodu v súvislosti s častejším využívaním elektronických faktúr. 

o závislosti od externe zabezpečovaných činností a ich kvality (vrátane kvality 
činností zabezpečených Komisiou), 

o prípadov porušenia ochrany údajov alebo prípadov nedodržania predpisov 
o ochrane osobných údajov vrátane prípadov spôsobených kybernetickými 
útokmi. Toto riziko zahŕňa aj administratívne zaťaženie komplexného právneho 
rámca a rámca predkladania správ v súvislosti s prekážkami zabezpečenia 
a ochrany údajov, 

o záležitostí týkajúcich sa zamestnancov, napríklad problému uspokojenia potrieb 
v oblasti náboru, poskytnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom 
zamestnancov, príťažlivosti pre zamestnancov a ich udržania, ako aj starnutia 
pracovnej sily. 

61 Činnosť Dvora audítorov podlieha intenzívnej verejnej kontrole. Audity Dvora 
audítorov sa realizujú otvorene a transparentne a výsledky sa priebežne oznamujú 
verejnosti. Nedávno boli v médiách uverejnené články o EDA a jeho vnútorných 
pravidlách. Naším cieľom je vyjasniť všetky nezodpovedané otázky s orgánom 
zodpovedným za udelenie absolutória. 

Efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly 

62 Všetky riaditeľstvá preskúmali výsledky svojich ex ante a ex post kontrol 
v januári 2022. Kontrolami sa nezistili žiadne závažné nedostatky v systémoch 
vnútornej kontroly. Riaditelia tiež preskúmali stav všetkých nedoriešených odporúčaní 
vnútorného auditu s cieľom zabezpečiť ich vykonanie v požadovaných termínoch. 
Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním preskúmal informácie uvedené 
v správach o vnútorných kontrolách uvedených troch riaditeľov pred podpísaním 
vyhlásenia v súlade s článkom 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby 

63 Ex ante kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné 
služby (body 4 a 5 v tabuľke 7) nepoukázali na žiadne závažné problémy za rozpočtový 
rok 2021, pokiaľ ide o výdavky na služobné cesty potvrdené riaditeľstvom, výdavky 
členov na reprezentáciu a spotrebu paliva v služobných vozidlách. Európsky dvor 
audítorov preskúmal primeranosť príslušných pravidiel na začiatku roka 2022. 

64 Do ex post kontrol zákonnosti a správnosti platieb uskutočnených z rozpočtových 
riadkov, za ktoré je riaditeľstvo zodpovedné, bola zahrnutá náhodná vzorka 
126 platieb, t. j. približne 19 % všetkých platieb, ktoré boli podrobené kontrole 
(bod 3 v tabuľke 7). Kontrolami sa zistili formálne nezrovnalosti pri troch platbách, 
ktoré však nemali žiadny finančný vplyv: dve platby mali byť čiastočne zaúčtované 
na rok 2020 a jedna bola vyplatená za rozpočtový záväzok, ktorému nepredchádzal 
právny záväzok. Tieto prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA a zamestnancom 
boli pripomenuté platné pravidlá. Celkovo boli platby zákonné a správne a požadovaná 
dokumentácia bola k dispozícii. Systém SAP a jeho automatické kontroly, ako 
aj skutočnosť, že pracovníci riaditeľstva sú veľmi dobre oboznámení s nástrojom (ktorý 
sa používa od roku 2008), umožňujú pokračovanie činnosti v súlade s obvyklými 
postupmi. Častejšie využívanie práce z domova nemalo ani naďalej dosah na postupy 
riadenia. 

65 Počet služobných ciest v roku 2021 sa zvýšil, naďalej však zostal pod úrovňou 
spred pandémie. Vnútorný audítor zistil chyby vo výdavkoch na služobné cesty, ktoré 
neodhalili ani ex ante či ex post kontroly. Ex post kontroly výdavkov na služobné cesty 
(body 4 a 6 v tabuľke 7) nepoukázali na závažné problémy v súvislosti s úhradou 
služobných ciest Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov a nevyplynulo 
z nich, že by zistené nedostatky mali podstatný vplyv na zákonnosť a správnosť 
výdavkov. Väčšina zistených chýb sa týkala výpočtu denných príspevkov a náhrad 
cestovných výdavkov na služobné cesty kombinovaných so súkromnými cestami. 
Krížové kontroly náhrad výdavkov na reprezentáciu v porovnaní s dennými príspevkami 
vyplatenými za služobné cesty nepoukázali na žiadne chyby. 

66 Výdavky na služobné cesty skontrolovali aj riaditeľstvá a vedúci kancelárie, ktorí 
využili tento rozpočtový riadok a ktorí boli vymenovaní subdelegovaním ako povoľujúci 
úradníci, a predložili príslušné vyhlásenie o vierohodnosti generálnemu sekretariátu. 
V kontrolách sa neupozornilo na žiadne významné chyby v postupoch týkajúcich sa 
služobných ciest v roku 2021. Pri niektorých služobných cestách bolo potrebné doplniť 
dokumentáciu, ale vykonané ex ante kontroly väčšiny služobných ciest umožnili vyriešiť 
prevažnú časť možných problémov až k ich príčine.  
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67 Analýza potvrdení cestovných príkazov a vykázaných výdavkov ukázala, 
že prevažnú väčšinu z nich povolili povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním. 
Z 1 732 cestovných príkazov a výkazov výdavkov bolo 60 potvrdených bez formálneho 
oprávnenia, väčšinou z dôvodu nahratia nesprávnych informácií do systému. Zaviedol 
sa nový postup s cieľom zabrániť výskytu takýchto situácií v budúcnosti. Okrem toho 
43 služobných ciest bolo potvrdených až po odchode člena či zamestnanca. Tieto 
prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA. 

68 Ex post kontroly služobných ciest tiež zahŕňali kontrolu náhrad za nevyužité 
letenky a dospelo sa k záveru, že miera úhrady je vysoká a že tieto náhrady sú dobre 
spravované. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch budú výsledky kontrol oznámené 
zamestnancom. 

69 Celkovo boli výsledky kontrol Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov 
pozitívne. Ex ante kontrolami týkajúcimi sa finančných práv sa nezistili žiadne osobitné 
problémy. Z ex post kontrol vplynulo, že bola vysvetlená a odôvodnená variabilita 
miezd za predchádzajúcich 12 mesiacov a že príspevky na usídlenie 
a rodičovské/rodinné dávky boli oprávnené. Vymáhanie pohľadávok bolo potrebné: 

o v štyroch prípadoch týkajúcich sa príspevkov na vzdelávanie,  

o v jednom prípade týkajúcom sa výpočtu daní zo mzdy, 

o v jednom prípade týkajúcom sa denných paušálnych príspevkov na stravu 
a ubytovanie priznaných v prvých mesiacoch dlhodobého pobytu v mieste výkonu 
zamestnania, 

o v jednom prípade týkajúcom sa denných príspevkov pre zamestnancov, ktorí 
nastupujú do zamestnania alebo menia miesto výkonu práce, ak im bolo udelené 
osobitné pracovné voľno z dôvodu sťahovania. 

70 Miesto pobytu zamestnancov (body 1 a 2 v tabuľke 7) bolo overené na základe 
vzdialenosti medzi miestom výkonu práce a nahláseným miestom bydliska. Kontroly 
ukázali, že okrem siedmich prípadov všetci zamestnanci žili vo vzdialenosti viac ako 
80 km od miesta výkonu práce. Sedem sporných prípadov bude podrobených 
následnej kontrole. Bol tiež overený trvalý pobyt náhodne vybraných 
15 zamestnancov. Všetci zamestnanci vybraní do kontrolnej vzorky predložili 
dostatočné dôkazy, ktorými doložili svoju nahlásenú adresu. 

71 Pri správe spisov zamestnancov sa naďalej využíval postup, v ktorom sa 
zohľadňovala pandémia. Na kontrolu bolo náhodne vybraných dvadsať osobných 
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spisov (nereprezentatívna vzorka) (bod 8 v tabuľke 7) a v 11 prípadoch bola zistená 
chýbajúca dokumentácia. Medzi najdôležitejšie chýbajúce dokumenty patrili sobášny 
list, preukaz totožnosti, osvedčenie o mieste pobytu, transfer dôchodkových práv, 
osvedčenie o treťom jazyku na účely povýšenia, rodný list a rozhodnutie o práci 
na čiastočný úväzok. 

72 Budú stanovené nové interné postupy s cieľom spresniť dokumenty, ktoré majú
byť súčasťou osobného spisu pri nábore zamestnanca alebo pri medziinštitucionálnom 
preložení. Tieto postupy by sa mali vykonávať v spolupráci s ďalšími inštitúciami, a to 
najmä s Úradom Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov. 

73 Ex post kontroly sa zamerali aj na neprítomnosť a pracovný čas zamestnancov
(bod 9 v tabuľke 7) a priniesli tieto výsledky: 

o vymáhanie pohľadávok za deväť dní náhradného voľna z dôvodu náhrady
nadčasov,

o pozastavenie vyplácania príspevku trom zamestnancom, ktorí boli práceneschopní
dlhšie ako 30 dní,

o schválenie 31 období práce na čiastočný úväzok zo zdravotných dôvodov,

o prehodnotenie šiestich prípadov invalidity a začatie nového prípadu,

o vykonanie dvoch lekárskych kontrol.

74 Zvyšné ex post kontroly (bod 10 a 11 v tabuľke 7) nepoukázali na žiadne vážne
problémy. Celkovo bolo v registri výnimiek zaznamenaných päť nezrovnalostí a jedna 
výnimka. Nemali finančný vplyv a boli prijaté opatrenia na vyriešenie všetkých 
zistených udalostí. 

Informácie, pracovné prostredie a inovácie 

75 Ex ante kontrolami vykonanými riaditeľstvom pre informácie, pracovné
prostredie a inovácie, ktoré sa zamerali na finančné transakcie v systéme SAP, sa 
nezistili žiadne závažné nedostatky. Z 2 008 transakcií v systéme SAP vrátane 
objednávok, žiadostí o platbu a faktúr bolo vrátených na opravu len 45, čo predstavuje 
nepatrné zvýšenie v porovnaní s rokom 2020. Účelom vrátenia bolo najmä doplnenie 
dokumentácie, oprava informácií alebo potvrdenie potreby nákupov. Okrem toho sa 
kontrolami zistili dve formálne nezrovnalosti týkajúce sa platby vykonanej 
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bez právneho záväzku a platby vykonanej bez úplného poskytnutia objednaných 
služieb a položiek. Oba prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA. 

76 Ex post kontrola administrátorských práv na laptopoch (zarážka 4 bodu 57) viedla 
k odstráneniu deviatich účtov, zákazu troch účtov a vytvoreniu 10 účtov a nového 
pracovného postupu v službe Service Now s cieľom spravovať poskytovanie 
privilegovaných účtov v IT prostredí EDA. Riaditeľstvo tiež zistilo, že niektoré licencie sa 
nevyužívajú, a preto bola ukončená ich platnosť (zarážka 5 v bode 57). Pri zvyšných 
kontrolách sa nezistili žiadne závažné problémy. Pri väčšine kontrol (týkajúcich sa 
zarážok 1, 2, 6, 7, 8 a 9 v bode 57) sa identifikovali možné zlepšenia súčasných 
postupov. 

77 Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa kontrolovalo aj dodržiavanie nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o hranicu 15 000 EUR pre celkové nadobudnutie 
na jedného dodávateľa. Kontroly neodhalili žiadnu závažnú chybu alebo nedostatok. 
V jednom prípade presiahli objednávky podobných služieb u jedného dodávateľa 
15 000 EUR za obdobie štyroch rokov. Oba prípady sa vysvetlili a zahrnuli do registra 
výnimiek EDA.  

Jazykové a editorské činnosti  

78 Ex post kontroly zákonnosti a správnosti platieb uskutočnených v rozpočtových 
riadkoch, za ktoré je uvedené riaditeľstvo zodpovedné, dospeli k celkovému záveru, 
že platby boli zákonné a správne a že bola k dispozícii požadovaná dokumentácia. Boli 
zistené tri prípady nedodržiavania pravidiel, keď právny záväzok trvajúci niekoľko dní 
nebol krytý rozpočtovým záväzkom. Tieto prípady boli zahrnuté do registra výnimiek 
EDA. 

79 Nástroje CAT vo veľkej miere používajú rôzne jazykové tímy, s výnimkou 
anglického tímu, ktorý má vzhľadom na osobitnú povahu svojej práce vlastné postupy. 
Len 1,1 % skontrolovaných segmentov malo status „neschválený/nepodpísaný 
preklad“. 

80 Európsky parlament kontroloval kvalitu prekladov EDA prvýkrát v roku 2021. 
Kontroly sa zamerali na preklady 10 jazykových tímov, v ktorých hlavní manažéri 
nezabezpečovali kontrolu kvality, keďže mali iný materinský jazyk. Vybralo sa desať 
dokumentov, ktoré zahŕňali hlavné typy textov vypracúvaných Dvorom audítorov, 
a v každom z 10 vybraných dokumentov sa skontrolovali dve strany (spolu 200 strán, 
t. j. 2 x 10 x 10). V prípade siedmich jazykov neboli zistené žiadne závažné problémy. 
Pri zvyšných troch jazykoch bolo niekoľko dokumentov hodnotených nižším skóre ako 
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80 % a analyzovali sa pripomienky hodnotiteľov. Kvalita prekladov sa kontrolovala 
aj na základe pripomienok používateľov služieb riaditeľstva. V roku 2021 bolo 
predložených 89 pripomienok, najmä od zamestnancov Dvora audítorov, 
ale aj od iných subjektov. 

81 Z kontrol vyplynulo, že výsledky boli väčšinou pozitívne. Hlavní manažéri 
jazykových útvarov dospeli na základe výsledkov kontrol k záveru, že preklady majú 
prijateľnú kvalitu a zaslali riaditeľovi vyhlásenia o vierohodnosti. 

Riaditeľstvo pre predsedníctvo a právny servis 

82 Riaditeľstvo pre predsedníctvo je zodpovedné za rozpočtový riadok týkajúci sa 
komunikácie Dvora audítorov a medziinštitucionálnych vzťahov, ktorý v roku 2021 
obsahoval rozpočtové prostriedky vo výške 250 000 EUR. Právny servis je zodpovedný 
za rozpočtový riadok týkajúci sa výdavkov na právne služby a náhrady škody, ktorý 
dosahoval sumu 50 000 EUR. Vykonanými kontrolami sa nezistili žiadne významné 
chyby týkajúce sa uvedených rozpočtových riadkov. 

Závery týkajúce sa systémov vnútornej kontroly 

83 Z ex ante a ex post kontrol za rok 2021 vyplynulo, že systém vnútornej kontroly 
generálneho sekretariátu funguje efektívne a primerane a že finančné a nefinančné 
riziká sú v rôznych riaditeľstvách sekretariátu pod kontrolou. Pri kontrolách sa 
prevažne zistilo niekoľko nevýznamných chýb, ako aj potreba zrevidovať niektoré 
postupy. Náklady na kontroly sa považujú za primerané, keďže na túto úlohu je 
vyčlenených 15,2 ekvivalentu plného pracovného času (vrátane 0,2 ekvivalentu plného 
pracovného času v Úrade pre správu a úhradu individuálnych nárokov). Preskúmanie 
takisto preukázalo spoľahlivosť systému riadenia, ktorý je založený na integrovanom 
softvéri a zahŕňa významný podiel automatických kontrol. 

84 V roku 2021 sa v dôsledku odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit v systéme 
vnútornej kontroly kládol väčší dôraz aj na nákladovú efektívnosť kontrol a na vplyv 
pandémie na vykonávané kontroly. Tým sa zvýšila kvalita podávania správ a zdôraznila 
úloha rámca vnútornej kontroly Dvora audítorov. 

85 Celkový záver správy vnútorného audítora o systémoch vnútornej kontroly 
v roku 2021 je kladný: v prípade väčšiny vysokorizikových oblastí práce generálneho 
sekretariátu sú zavedené spoľahlivé kontroly a zachovalo sa rozdelenie povinností 
medzi rôznymi zamestnancami v súvislosti s ex ante a ex post kontrolami. Neboli 
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zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by vážne spochybnili spoľahlivosť vyhlásení 
o vierohodnosti, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť finančných transakcií v roku 2021 
(pozri bod 65). 
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Opatrenia prijaté v nadväznosti na rozhodnutie o udelení 
absolutória za rok 2019 
86 Európsky parlament udelil 29. apríla 2021 absolutórium1 za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019. Ďalej sa uvádza prehľad opatrení 
prijatých v nadväznosti na pripomienky z tohto rozhodnutia o absolutóriu. 

Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
1. berie na vedomie, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov 
vykonáva nezávislý externý audítor, aby sa zabezpečilo uplatnenie 
rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor audítorov 
uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; s uspokojením berie na vedomie 
stanovisko audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a reálny obraz 
o jeho finančnej situácii; 

NEUPLATŇUJE SA 

2. konštatuje, že v roku 2019 bol rozpočet Dvora audítorov vo výške 
146 890 000 EUR (v porovnaní so 146 469 000 EUR v roku 2018 
a 141 240 000 EUR v roku 2017) a že do konca roka 2019 bolo 98 % 
všetkých rozpočtových prostriedkov viazaných (v porovnaní s 96,21 % 
v roku 2018 a 97,73 % v roku 2017); 

NEUPLATŇUJE SA 

3. pripomína, že rozpočet Dvora audítorov je z veľkej časti administratívny 
a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii 
pracujú (hlava 1), ako aj výdavky na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne 
prevádzkové náklady (hlava 2); 

NEUPLATŇUJE SA 

                                                      
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2020/2144(DEC). 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

4. pripomína, že miery plnenia pri hlave 2 sa dostatočne nezlepšujú, 
pričom miera záväzkov bola 64,17 % (v porovnaní s 59,13 % v roku 2018 
a 57,13 % v roku 2017) a miera platieb bola 62,21 % (v porovnaní 
s 55,11 % v roku 2018 a 55,75 % v roku 2017); zdôrazňuje, že Dvor 
audítorov v dokumente nadväzujúcom na uznesenie o udelení absolutória 
za rok 2018 potvrdil, že bude aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí 
zlepšovať miery plnenia a že bude starostlivo zvažovať svoje rozpočtové 
odhady; 

Plnenie rozpočtu 
Považujeme za vhodnejšie monitorovať plnenie rozpočtu 
hlavy 2, najmä mieru platieb, z dvojročného hľadiska. Z toho 
vyplýva, že za dvojročné obdobie (2018 – 2019) sa uskutočnilo 
91,38 % platieb rozpočtových prostriedkov za rok 2018 
a 98,04 % platieb záväzkov. Na ročnom základe bola na konci 
roka 2019 miera viazaných rozpočtových prostriedkov 96,94 %. 
Platby záväzkov predstavovali 64,17 % a platby rozpočtových 
prostriedkov 62,21 %. 
Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 v roku 2021 
dosiahla 95,39 % (v porovnaní s 93,38 % v roku 2020). Platby 
predstavovali 50,44 % konečných rozpočtových prostriedkov 
a 52,88 % záväzkov (v roku 2020 to bolo 51,46 % a 55,11 %). 
Záväzky prenesené do roku 2022 v súlade s článkom 12 
nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 44,95 % 
konečných rozpočtových prostriedkov a 47,12 % záväzkov 
(v roku 2020 to bolo 41,92 % a 44,89 %). V každom prípade 
budeme pokračovať v úsilí o zlepšenie miery plnenia platieb. 

5. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že je vhodnejšie 
monitorovať vykonávanie rozpočtu hlavy 2 za obdobie dvoch rokov; 
uznáva, že počas dvojročného obdobia 2018 – 2019 sa realizovalo 91,38 % 
platieb rozpočtových prostriedkov a 98,04 % platieb záväzkov; 

6. berie na vedomie prenosy, napr. 3 057 772 EUR v roku 2019 v rámci 
kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný a nehnuteľný 
majetok: nákup, nájom a údržba) v porovnaní so 4 310 280 EUR v roku 
2018 v dôsledku prebiehajúcich IT projektov; zdôrazňuje, že celkové 
prenosy v rámci kapitoly 2 od roku 2018 do roku 2019 predstavovali 
6 068 597 EUR, a domnieva sa, že je pozitívne, že výsledkom boli platby 
z prenesených rozpočtových prostriedkov vo výške 5 777 454 EUR; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
7. konštatuje, že na základe prenosu rozpočtových prostriedkov z hlavy 1 
a 2 z rozpočtového roka 2018 do rozpočtového roka 2019 vo výške 
7 406 944 EUR sa uskutočnili platby vo výške 6 553 576 EUR, t. j. miera 
čerpania dosahovala 88,48 %, čo sa zhoduje s mierou čerpania v roku 
2018; 

NEUPLATŇUJE SA 

8. oceňuje, že Dvor audítorov skúma návrh z uznesenia o udelení 
absolutória za rok 2018, že by sa mala predložiť nezávislá výročná správa 
o inštitúciách Únie ako súčasť úvah o stratégii Dvora audítorov na roky 
2021 – 2025, ktorá by sa mala prijať do konca roka 2020; v tejto súvislosti 
opätovne pripomína, že je potrebné, aby Dvor audítorov dôkladnejšie 
preskúmal každú inštitúciu s cieľom umožniť Parlamentu plniť si povinnosti 
orgánu udeľujúceho absolutórium; 

Konkrétne oblasti: Administratíva 
Audit okruhu 5 VFR „Administratíva“ sa riadi metodikou auditu 
na účely vyhlásenia o vierohodnosti Dvora audítorov a umožňuje 
nám poskytnúť konkrétne hodnotenie. Už mnoho rokov 
sústavne uvádzame, že ide o oblasť s nízkym rizikom, v ktorej je 
miera chybovosti pod úrovňou významnosti. Naša audítorská 
práca v roku 2019 zahŕňala preskúmanie systémov dohľadu 
a kontroly vo vybraných orgánoch EÚ a zvýšenie počtu 
zmluvných zamestnancov. 
V súlade s našou stratégiou na roky 2021 – 2025 sa budeme 
usilovať doplniť kvantitatívne informácie v našej výročnej správe 
o kvalitatívne prvky založené na výsledkoch konkrétnych 
systémov a práce na dodržiavaní predpisov. Programový prístup 
Dvora audítorov zahŕňa starostlivý výber auditov, pričom sa 
zohľadňujú naše strategické ciele, zistené riziká a názory 
zainteresovaných strán (vrátane názorov Konferencie predsedov 
výborov EP). Robíme všetko pre to, aby sme vybrali relevantné 
témy auditu s dostupnými zdrojmi. 
Dvor audítorov v súčasnosti skúma svoj prístup k auditu na účely 
vyhlásenia o vierohodnosti, ale konštatuje, že na zabezpečenie 
miery chybovosti pre ďalšie oblasti výdavkov by bolo potrebné 
výrazné zvýšenie zdrojov. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

9. víta, že Dvor audítorov je odhodlaný na základe žiadosti Parlamentu 
vypracovať prvú správu o výkonnosti v rámci rozpočtu Únie, ktorej cieľom 
je posúdiť výsledky dosiahnuté prostredníctvom výdavkov v rámci 
rozpočtu Únie, a to najmä posúdením výkonnosti každej politiky Únie; 
domnieva sa, že audit výkonnosti je nevyhnutný na posúdenie skutočného 
vplyvu investícií Únie; 

NEUPLATŇUJE SA 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov poskytol 
v nadväznosti na uznesenie o udelení absolutória za rok 2018 len 
obmedzené odpovede na poznámky Parlamentu; zdôrazňuje, že tieto 
informácie majú zásadný význam pre Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Parlamentu, aby mohol určiť, či Dvor audítorov vykonal odporúčania 
Parlamentu; vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej najbližšej správy 
o následných opatreniach zahrnul všetky potrebné odpovede 
a podrobnejšie vysvetlenia k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu 
s výslovným odkazom na každý odsek uznesenia a poskytol všetky 
potrebné dokumenty; 

Opatrenia Dvora audítorov prijaté v nadväznosti na uznesenie 
o absolutóriu 
EDA sa vynasnaží vo svojich správach poskytnúť čo 
najpodrobnejšie odpovede o opatreniach prijatých 
v nadväznosti na udelenie absolutória a je pripravený poskytnúť 
všetky podporné dokumenty a ďalšie podrobnosti, ak sa to bude 
považovať za potrebné. 

11. zohľadňuje odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia každoročne 
uverejňovala výročnú správu o riadení a výkonnosti s cieľom preskúmať 
správnosť predložených informácií a podať o nich správu; berie 
na vedomie obmedzenia vyplývajúce z pandémie COVID-19, ktoré Dvor 
audítorov prinútili uverejniť svoju výročnú správu za rok 2019 v novembri 
2020; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
Ľudské zdroje 
12. konštatuje, že na konci roka 2019 dosahoval počet stálych a dočasných 
miest 853 v porovnaní s 891 miestami v roku 2013, čo predstavuje nárast 
o 4,26 %; konštatuje, že počet stálych pracovných miest sa znížil 
o 6,91 percentuálneho bodu, zatiaľ čo počet dočasných pracovných miest 
sa zvýšil o 10,07 percentuálneho bodu; žiada Dvor audítorov, aby posúdil, 
či rastúca tendencia využívania dočasných pracovných miest predstavuje 
reakciu na osobitné potreby Dvora audítorov alebo je skôr reakciou 
na rozpočtové obmedzenia; konštatuje, že celkový počet zamestnancov sa 
neustále prehodnocuje a že schválený plán pracovných miest Dvora 
audítorov zostáva rovnaký ako v rokoch 2017 a 2018 s 853 miestami; 
konštatuje, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a v súlade 
s výsledkom rokovaní sa plán pracovných miest v priebehu roku 2019 
prispôsobil; 

Nábor a kariérne príležitosti 
Podobne ako iné inštitúcie EÚ so sídlom v Luxemburgu, aj EDA 
má čoraz väčšie problémy s prijímaním a udržaním úradníkov 
zo zoznamov úspešných uchádzačov výberových konaní EPSO, 
keďže mnohí z nich radšej začínajú svoju kariéru v inštitúciách 
EÚ v Bruseli. Hlavným dôvodom sú čoraz vyššie životné náklady 
v Luxembursku, ktoré sa na rozdiel od iných krajín EÚ 
nekompenzujú korekčným koeficientom. Preto EDA 
v posledných rokoch čoraz častejšie prijímal dočasných 
zamestnancov v nižších platových triedach AD a pri viacerých 
príležitostiach organizoval výberové konania pre audítorov 
prijatých ako dočasní zamestnanci. 

13. oceňuje, že Dvor audítorov v súlade so svojou stratégiou na roky 
2018 až 2020 rozšíril svoje kontakty s výskumníkmi, akademickou obcou 
a think-tankmi a že Dvor audítorov od 1. júna 2020 vyslal 15 svojich 
zamestnancov do iných medzinárodných inštitúcií; konštatuje, že Dvor 
audítorov pravidelne prijíma zamestnancov vyslaných z iných 
medzinárodných orgánov a že Dvor audítorov takisto poskytol 
55 odborných stáží (v porovnaní so 60 v roku 2018) pre absolventov 
univerzít na obdobie od troch do päť mesiacov; konštatuje, že v roku 2019 
bolo šesť stáží neplatených; žiada Dvor audítorov, aby stážistom 
poskytoval príspevky, z ktorých sa uhradia prinajmenšom ich životné 
náklady, a to aj v prípade krátkodobých stáží; víta, že Dvor audítorov 
uzavrel niekoľko partnerstiev s univerzitami a profesijnými organizáciami 
s cieľom budúcej spolupráce; 

Stáže EDA 
Všeobecne platí, že Dvor audítorov poskytuje stážistom 
príspevok, ktorý pokrýva aspoň ich životné náklady, a to 
aj v prípade krátkodobých stáží. Šesť neplatených stáží v roku 
2019, ktoré uvádza Európsky parlament, predstavovalo 
„atypické“ stáže, ktorých cieľom bolo povzbudiť stážistov, 
aby sledovali prácu Dvora audítorov. Väčšina z nich bola 
na krátke obdobie (maximálne jeden mesiac) a len dve boli 
na obdobie troch mesiacov. Traja zo stážistov pochádzali 
z národných kontrolných úradov, a preto ich platili ich inštitúcie. 
V prípade jednej stáže, ktorá sa týkala veľmi krátkeho obdobia 
(od 1. do 30. 6. 2019), stážista už žil v Luxembursku a ďalšia stáž 
nasledovala po dohode s prekladateľskou školou v Belgicku, 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
ktorá každoročne vyberie jedného stážistu na absolvovanie 
krátkej stáže (1. 2. – 30. 4. 2019) na Dvore audítorov. 

14. konštatuje, že politika prijímania zamestnancov Dvora audítorov 
na základe reformy z roku 2016 a všeobecných zásad a podmienok 
zamestnávania inštitúcií Únie robí z Dvora audítorov organizáciu zameranú 
na vykonávanie úloh; konštatuje, že zamestnanci sú pridelení 
do spoločných ľudských zdrojov na úrovni celého Dvora audítorov, z ktorej 
sa zdroje prideľujú do audítorských komôr a na úlohy; konštatuje, 
že v procese prideľovania úloh zamestnancom zo spoločných ľudských 
zdrojov kladie Dvor audítorov osobitnú pozornosť na zabezpečenie toho, 
aby boli potrebné odborné znalosti a ľudské zdroje dostupné včas a aby sa 
uskutočňovala primeraná postupná rotácia zamestnancov v rámci tímov, 
a to prostredníctvom ich pravidelného preraďovania; 

NEUPLATŇUJE SA 

15. oceňuje, že Dvor audítorov prijal opatrenia v nadväznosti na prieskum 
spokojnosti zamestnancov z roku 2018 a vykonal činnosti týkajúce sa 
dobrých podmienok zamestnancov, ako je sieť dôverných kontaktných 
osôb Dvora audítorov v celej organizácii, že sa zamestnancom poskytuje 
odborná a v prípade potreby anonymná podpora; konštatuje, že Dvor 
audítorov ponúka aj päť bezplatných stretnutí so psychológmi, usporadúva 
prezentácie o tom, ako prekonať vyhorenie, a pre vedúcich pracovníkov 
o tom, ako odhaliť obťažovanie a riešiť ho; 

NEUPLATŇUJE SA 
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16. je znepokojený poklesom počtu žien na pozícii riaditeliek z 30 % v roku 
2018 na 20 % v roku 2019 a poklesom počtu žien na pozícii vedúcich 
oddelení z 39 % v roku 2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje však mierny 
nárast počtu členiek Dvora audítorov z 21 % v roku 2018 (6 z 28 členov) 
na 25 % v roku 2019 (7 z 28 členov); zdôrazňuje záväzok Výboru 
Parlamentu pre kontrolu rozpočtu podporovať revíziu postupu nominácie 
členov Dvora audítorov s cieľom dosiahnuť rodovú rovnováhu (v roku 
2019 bolo medzi členmi 7 žien a 21 mužov); pripomína výzvu členským 
štátom, aby aktívnejšie povzbudzovali ženy, aby sa prihlásili na tieto druhy 
pozícií; opakuje, že Rada by mala počas postupu vymenovania vždy 
navrhnúť aspoň dvoch kandidátov, jednu ženu a jedného muža; 

Rodová rovnováha 
V posledných rokoch sa rodová vyváženosť medzi manažérmi 
EDA zlepšila: do januára 2022 sa podiel žien vo funkcii riaditeľa 
zvýšil na 40 %, zatiaľ čo podiel žien medzi hlavnými manažérmi 
je 37 %. Nová politika a akčný plán rozmanitosti a začlenenia 
na roky 2021 – 2025 obsahujú niekoľko opatrení na podporu 
žien v riadiacich funkciách: 
• pokračovať v praxi generálneho tajomníka pravidelne 

zasielať e-mail riaditeľom a hlavným manažérom s cieľom 
povzbudiť audítorky, aby sa stali vedúcimi úloh, 

• uskutočniť rozhovory alebo anonymné prieskumy 
so zamestnankyňami (AD 9 a vyššie), ktoré váhajú, 
či prevezmú vedúcu pozíciu, s cieľom pochopiť ich dôvody 
a navrhnúť alternatívne riešenia (napr. dvaja úradníci, ktorí 
majú spoločnú úlohu vedúceho/vedúcej úlohy), 

• zorganizovať neformálne stretnutia, na ktorých sa vedúci 
úlohy so skúsenosťami môžu podeliť o svoje vedomosti. 

• zabezpečiť, aby riaditelia raz za polroka podávali správy 
svojim komorám o podiele žien a mužov v pozíciách 
vedúcich úlohy, a následne podávať správy generálnemu 
sekretariátu. Generálny tajomník predkladá správnemu 
výboru každý polrok aktuálne údaje, 

• organizovať odbornú prípravu, koučing a poradenstvo 
pre zamestnankyne, ktoré poskytnú odborníci na kariéru 
aj iné ženy, ktoré môžu slúžiť ako vzory, 

• uskutočniť rozhovory so ženami zúčastňujúcimi sa 
na programe rozvoja vedenia, vypracovať diskusný 
dokument s informáciami o ich motivácii a obmedzeniach 
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a ponúknuť podporné opatrenia, ako je mentorstvo 
a koučing, preskúmať existujúce podporné iniciatívy, ako je 
program Komisie na rozvoj ženských talentov, 

• uskutočniť výstupné rozhovory s osobami, ktoré odchádzajú 
z Dvora audítorov, zahŕňajúce aj otázky na objasnenie, prečo 
ženy odchádzajú, a vypracovať dokument, v ktorom sa 
zhrnie to, čo z rozhovorov vyplynulo. Raz ročne analyzovať 
všetky výstupné rozhovory a diskutovať o získaných 
ponaučeniach s príslušnými útvarmi. 

17. víta pokračujúce snahy Dvora audítorov podporovať 
na administratívnej úrovni rovnaké kariérne možnosti pre zamestnancov 
a najmä zlepšiť rodovú rovnováhu na riadiacich pozíciách; konštatuje, 
že Dvor audítorov v roku 2019 spustil program na rozvoj vodcovstva 
zameraný na rozvoj zručností potenciálnych riadiacich pracovníkov 
s rovnakým zastúpením mužov aj žien; 

NEUPLATŇUJE SA 
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18. oceňuje účasť Dvora audítorov v spoločnom výbore pre rovnosť 
príležitostí a na akčnom pláne pre rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2020, 
ktoré sa zaoberajú aj otázkami veku a zdravotného postihnutia; žiada Dvor 
audítorov, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu 
o vykonávaní akčného plánu; 

Opatrenia prijaté v nadväznosti na akčný plán na roky 
2018 – 2020 sa uskutočnili v rámci väčšieho projektu na prípravu 
nového akčného plánu politiky rozmanitosti a začlenenia EDA 
na roky 2021 – 2025, ktorý bol prijatý v máji 2021. Cieľom 
nového akčného plánu je obmedziť všetky prípadné nerovnosti. 
Budeme povzbudzovať mužov, aby čerpali rodičovskú 
dovolenku, organizovať stretnutia, na ktorých sa muži, ktorí 
čerpali rodičovskú dovolenku, môžu podeliť o svoje skúsenosti, 
alebo požiadame o dobrovoľníkov, aby pôsobili ako kontaktná 
osoba pre mužov, ktorí hľadajú poradenstvo v tejto oblasti.  

Budeme tiež naďalej analyzovať postup ročného povyšovania 
ex post, aby sme sa uistili, že nedošlo k zaujatosti z dôvodu 
materskej alebo rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný 
úväzok alebo iných demografických vlastností zamestnancov 
(napr. vek, štátna príslušnosť alebo druh zmluvy). Plánujeme 
na podporu práce na čiastočný úväzok zaviesť systém 
na výpočet počtu zamestnancov s cieľom kompenzovať tímy 
a komory za stratu ekvivalentu plného pracovného času 
v dôsledku práce na čiastočný úväzok a všetky dlhodobé 
neprítomnosti zamestnancov (napr. materská dovolenka, 
dovolenka z osobných dôvodov, dlhodobá práceneschopnosť 
a preradenie na inú funkciu). Najviac zasiahnutým oddeleniam 
túto stratu vykompenzujeme. 

Napokon budeme podporovať zdravú rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a podporovať prechod 
na kultúrne a organizačné zameranie na výsledky, a nie na počet 
odpracovaných hodín a fyzickú prítomnosť, pri ktorom môžu 



 41 

 

Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
hybridné tímy pracovať v pružnom prostredí. Počas celého 
prvého polroka 2021 sme už viedli kampaň o práve na odpojenie 
a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 
a plánujeme v tomto smere pokračovať. 
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19. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby sa usiloval o ďalšie zlepšenia 
v súvislosti s geografickou vyváženosťou zamestnancov (najmä v prípade 
skupín AST 1 až 4 a 5 až 9, v ktorých je značné nadmerné zastúpenie 
určitých štátnych príslušností); vyzýva Dvor audítorov, aby pripravil akčný 
plán pre prijímanie nových zamestnancov, v rámci ktorého sa bude 
venovať pozornosť geografickej vyváženosti, ako sa stanovuje v článku 7 
služobného poriadku; 

EDA sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych stretnutiach 
s úradom EPSO, na ktorých sa diskutuje o osvedčených 
postupoch na prilákanie rôznorodejšej skupiny kandidátov 
a zvýšenie geografickej rovnováhy medzi zamestnancami. 
Budeme naďalej spolupracovať s úradom EPSO na jeho projekte, 
ktorého cieľom je vytvoriť nástroj na monitorovanie rovnosti 
a rozmanitosti pri prijímaní do zamestnania v spolupráci 
s členskými štátmi. EDA tiež raz ročne zverejňuje informácie 
o geografickom zastúpení v ročnej sociálnej bilancii Dvora 
audítorov, ktorá obsahuje rozdelenie všetkých zamestnancov 
vrátane vedúcich pracovníkov a asistentov podľa štátnej 
príslušnosti. 
V rámci novej politiky a akčného plánu rozmanitosti a začlenenia 
Dvora audítorov na roky 2021 – 2025 chceme s členmi EDA 
z nedostatočne zastúpených krajín diskutovať o tom, ako 
prilákať/podporiť podávanie prihlášok a získať rozmanitejšiu 
skupinu uchádzačov. V neskoršej fáze EDA pripraví akčný plán, 
ktorý bude obsahovať pripomienky Európskeho parlamentu 
a analýzu EDA. Na základe tohto akčného plánu potom EDA 
začne diskusiu. 

20. konštatuje, že pružné formy organizácie práce sú k dispozícii 
pre všetkých zamestnancov s výnimkou určitých kategórií, pri ktorých to 
z praktických dôvodov nie je možné; konštatuje však, že veľkú väčšinu 
zamestnancov, ktorí využívali tieto formy organizácie práce v roku 2019, 
tvorili ženy (87 % zamestnankýň pracujúcich na čiastočný úväzok a 68 % 
zamestnankýň, ktoré čerpali rodičovskú dovolenku); vyzýva Dvor 
audítorov, aby túto situáciu zvážil v rámci svojich kariérnych príležitostí 

Rovnosť príležitostí 
EDA prijal v máji 2021 nový akčný plán politiky rozmanitosti 
a začlenenia na roky 2021 – 2025. Cieľom nového akčného plánu 
je obmedziť všetky prípadné nerovnosti. Budeme povzbudzovať 
mužov, aby čerpali rodičovskú dovolenku, organizovať 
stretnutia, na ktorých sa muži, ktorí čerpali rodičovskú 
dovolenku, môžu podeliť o svoje skúsenosti, alebo požiadame 
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a politík v oblasti rozmanitosti; nabáda Súdny dvor, aby doplnil pružné 
formy organizácie práce o ochranu práva zamestnancov na odpojenie sa; 

o dobrovoľníkov, aby pôsobili ako kontaktná osoba pre mužov, 
ktorí hľadajú poradenstvo v tejto oblasti. 
Budeme tiež naďalej analyzovať postup ročného povyšovania 
ex post, aby sme sa uistili, že nedošlo k zaujatosti z dôvodu 
materskej alebo rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný 
úväzok alebo iných demografických vlastností zamestnancov 
(napr. vek, štátna príslušnosť alebo druh zmluvy). Plánujeme 
na podporu práce na čiastočný úväzok zaviesť systém 
na výpočet počtu zamestnancov s cieľom kompenzovať tímy 
a komory za stratu ekvivalentu plného pracovného času 
v dôsledku práce na čiastočný úväzok a všetky dlhodobé 
neprítomnosti zamestnancov (napr. materská dovolenka, 
dovolenka z osobných dôvodov, dlhodobá práceneschopnosť 
a preradenie na inú funkciu). Najviac zasiahnutým oddeleniam 
túto stratu vykompenzujeme. 
Napokon budeme podporovať zdravú rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a podporovať prechod 
na kultúrne a organizačné zameranie na výsledky, a nie na počet 
odpracovaných hodín a fyzickú prítomnosť, pri ktorom môžu 
hybridné tímy pracovať v pružnom prostredí. Počas celého 
prvého polroka 2021 sme viedli kampaň o práve na odpojenie 
a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 
a plánujeme v tomto smere pokračovať. 
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21. stotožňuje sa s pripomienkami Dvora audítorov týkajúcimi sa vysokých 
životných nákladov v Luxembursku ako jedného z hlavných faktorov, ktoré 
vedú k ťažkostiam s prijímaním a udržaním zamestnancov; je znepokojený 
silnejúcim problémom rozdielov v kúpnej sile, ktorým čelia úradníci Únie 
vyslaní do Luxemburska; 

NEUPLATŇUJE SA 

Budovy, bezpečnosť 
22. víta modernizáciu budovy K2 s cieľom vylepšiť technické inštalácie 
budovy pri zohľadnení nových environmentálnych otázok, ako aj premenu 
súčasných archívnych priestorov, ktoré už nie sú v dôsledku digitalizácie 
potrebné, na kolaboratívne a oddychové priestory, napríklad zasadacie 
miestnosti a videokonferenčné miestnosti a kávové kútiky; 

NEUPLATŇUJE SA 

23. oceňuje skutočnosť, že Dvor audítorov uskutočnil v roku 2017 
predbežnú štúdiu a že výsledky tejto štúdie boli zohľadnené v súčasnom 
projekte modernizácie; konštatuje, že Dvor audítorov pokračuje 
s individuálnymi kanceláriami a iba malým počtom kolaboratívnych 
priestorov; víta, že sa zorganizovali osobitné schôdze s cieľom oboznámiť 
s projektom zamestnancov a že prijatá spätná väzba bola vo všeobecnosti 
pozitívna; 

NEUPLATŇUJE SA 
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24. víta zlepšenia bezpečnostného priestoru, najmä výstavbu dodatočných 
plotov, nových parkovacích zábran a vstupný zámok na parkovisko 
v budove K3, čo je projekt, ktorý sa dokončí v roku 2020; konštatuje, 
že Dvor audítorov v roku 2019 okrem pravidelných výdavkov, ako sú 
pravidelné kontroly zariadení, investoval 123 000 EUR do fyzickej 
bezpečnosti; 

NEUPLATŇUJE SA 

25. berie na vedomie opatrenia prijaté v súvislosti s bezpečnosťou 
zamestnancov, konkrétne pohotovostný plán na riešenie incidentov 
veľkého rozsahu, vnútorný postup v prípade možnej jadrovej havárie 
a dohodu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť o úrovni 
poskytovaných služieb s cieľom využiť jej poradenstvo v súvislosti 
s misiami do krajín s vysokou a kritickou úrovňou hrozieb; 

NEUPLATŇUJE SA 

Životné prostredie 
26. konštatuje, že externý audit schémy pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS) sa uskutočnil na konci roka 2019 
a že v dôsledku toho Dvor audítorov úspešne obnovil svoju certifikáciu 
EMAS na roky 2020 až 2022 a prijal nový akčný plán s cieľom čeliť 
núdzovej situácii v oblasti klímy; konštatuje, že bilancia CO2 Dvora 
audítorov sa každoročne zverejňuje na jeho webovom sídle s cieľom 
sledovať úsilie Dvora audítorov znižovať svoju uhlíkovú stopu ako súčasť 
širšieho projektu EMAS a dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja v oblasti 
rastu v rámci stratégie Európa 2020, ktorú v roku 2010 schválila Európska 
rada; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Digitalizácia, kybernetická bezpečnosť 
27. víta, že Dvor audítorov prijal akčný plán v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti v polovici roka 2018 s časovým rámcom troch rokov; 
konštatuje, že v priebehu roka 2019 sa dosiahli tieto ciele: účinnejšia 
a pravidelnejšia náprava zraniteľných miest softvéru, zamedzenie 
neoprávneného prístupu ku cloudovým službám, preskúmanie riadenia 
informačnej bezpečnosti a zlepšenie spôsobilostí monitorovania 
bezpečnosti; víta školenie zamerané na zvyšovanie informovanosti 
o kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov Dvora audítorov; 
konštatuje, že Dvor audítorov má takisto prospech zo služieb 
a infraštruktúry v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré poskytuje tím 
reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch 
a agentúrach EÚ; 

NEUPLATŇUJE SA 

28. víta zriadenie výboru pre digitálne riadenie s cieľom pokročiť 
s digitálnou transformáciou auditu v rámci iniciatívy s názvom „ECA audit 
goes digital“ (Digitalizácia auditov Dvora audítorov); konštatuje, že v roku 
2019 podporilo interdisciplinárne inovačné laboratórium Dvora audítorov 
(ECA Lab) zamerané na digitálnu transformáciu auditu s použitím údajov 
a technológií desať audítorských úloh vrátane pilotného projektu 
týkajúceho sa využívania veľkých dát na audit výkonnosti; žiada Dvor 
audítorov, aby podával Parlamentu správy o všetkých prekážkach, ktoré sa 
vyskytli pri žiadostiach o údaje od inštitúcií Únie v strojovo čitateľnom 
formáte; 

Technológie a údaje pri vykonávaní auditov 
EDA si vo svojej stratégii na obdobie 2021 – 2025 stanovil ako 
kľúčovú strategickú prioritu väčšie využívanie technológií 
a údajov pri vykonávaní auditov a vymedzil ciele na urýchlenie 
digitálnej transformácie svojej audítorskej práce. Patria medzi 
ne: i) „usilovať sa o získanie bezpečného a jednoduchého 
prístupu k údajom kontrolovaných subjektov“; ii) „podporovať 
kultúru a zmýšľanie založené na digitálnom audite v našej práci“; 
iii)„ investovať do potrebných zručností a znalostí našich 
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29. víta, že rozhodnutie Dvora audítorov č. 6-2019 o politike otvoreného 
prístupu a opakovanom použití dokumentov bolo zverejnené v apríli 2019 
a že informačné systémy Dvora audítorov sú založené na pevných 
architektonických zásadách, v ktorých sa zohľadňuje prístup nákladov 
a prínosov vo vzťahu k medziinštitucionálne obstarávaným technológiám 
hlavného prúdu; víta, že technológie s otvoreným zdrojovým kódom sa 
na Dvore audítorov používajú v súlade s týmito zásadami; vyzýva Dvor 
audítorov, aby uprednostnil technológie s otvoreným zdrojovým kódom 
s cieľom zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa, zachovať si kontrolu 
nad vlastnými technickými systémami, poskytnúť pevnejšie záruky 
ochrany súkromia a údajov používateľov a zvýšiť bezpečnosť 
a transparentnosť pre verejnosť; 

zamestnancov“ a iv) „zaviesť nové nástroje a techniky 
digitálneho auditu vhodné pre našu oblasť auditu vrátane 
automatizovaného zberu a analýzy údajov, ako aj využiť 
existujúce digitálne kapacity EDA“. 

Na dosiahnutie týchto cieľov prijal Dvor audítorov plán rozvoja, 
ktorý pripravil výbor pre digitálne riadenie, pokiaľ ide 
o využívanie údajov a technológií pri audite, a oddelenia v celej 
inštitúcii majú tento plán vykonať počas nasledujúcich piatich 
rokov. Prioritou vo fáze vykonávania plánu bude preskúmanie 
prístupu k údajom od inštitúcií EÚ a možnosti EDA získať údaje 
v použiteľnom formáte. V tejto súvislosti budeme informovať 
o všetkých ťažkostiach, s ktorými sa stretneme pri získavaní 
strojovo čitateľných údajov od inštitúcií. 

Bol vytvorený nový tím zameraný na podporu využívania dátovej 
vedy a technológií pri vykonávaní auditov. Tvoria ho 
kvalifikovaní dátoví vedci a audítori IT a úzko spolupracuje 
so všetkými audítorskými komorami, aby pokračoval v digitálnej 
transformácii našej audítorskej práce. 

Informačné systémy EDA sú založené na zásadách pevnej 
štruktúry, v ktorých sa zohľadňuje prístup nákladov a prínosov 
v súlade s bežnými technológiami obstaranými medzi 
inštitúciami. Na základe týchto kritérií sme sa rozhodli zaviesť 
softvér s otvoreným zdrojovým kódom ako kľúčovú zložku nášho 
portfólia. Pokiaľ ide o EDA ako „poskytovateľa“ voľného softvéru 
s otvoreným zdrojovým kódom, chceli by sme zdôrazniť, že naša 
činnosť v oblasti vývoja softvéru je veľmi obmedzená, keďže 

30. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2016 vypracoval 
akčný plán, aby sa pripravil na nariadenie (EÚ) 2016/679 a dosiahol s ním 
súlad hneď, ako sa začalo uplatňovať na inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie; konštatuje, že povinnosti v oblasti ochrany údajov 
a bezpečnosti informácií boli v roku 2019 reštrukturalizované s cieľom 
rozdeliť a posilniť pridelené zdroje; 

31. povzbudzuje Dvor audítorov, aby sa riadil odporúčaniami európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov na opätovné prerokovanie 
medziinštitucionálnej licenčnej zmluvy a vykonávacej zmluvy, ktoré 
podpísali inštitúcie Únie a spoločnosť Microsoft v roku 2018, s cieľom 
dosiahnuť digitálnu suverenitu, zabrániť odkázanosti na určitého 
dodávateľa a nedostatočnej kontrole a zabezpečiť ochranu osobných 
údajov; 
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uplatňujeme zásadu „opätovne použi pred kúpou, uprednostni 
nákup pred vývojom“. 

EDA pozorne sleduje odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov a plne podporuje úsilie inštitúcií EÚ 
(zastúpených EK-DIGIT) o prispôsobenie dohody 
so spoločnosťou Microsoft nariadeniu Európskej únie. 

Medziinštitucionálna spolupráca 
32. vyzýva Dvor audítorov, aby rozvíjal ďalšie synergie a racionalizáciu 
s ostatnými orgánmi Únie prostredníctvom medziinštitucionálnej 
spolupráce; konštatuje, že Dvor audítorov využíva nástroje a služby 
poskytované inými inštitúciami alebo spoločne s nimi, ako je napríklad 
dohoda o úrovni poskytovaných služieb s Úradom Komisie pre správu 
a úhradu individuálnych nárokov, ktorá sa vzťahuje na správu dôchodkov, 
finančných práv a miezd; konštatuje, že Dvor audítorov využíva nástroje IT 
Komisie v oblastiach, ako sú služobné cesty, ľudské zdroje, odborná 
príprava a preklady; víta účasť na spoločných postupoch verejného 
obstarávania s rôznymi ďalšími inštitúciami v oblasti IT, prekladu atď.; 

Dohody o úrovni poskytovaných služieb 
EDA sa zúčastňuje na rôznych stálych a ad hoc výboroch 
a pracovných skupinách, v ktorých inštitúcie EÚ spolupracujú, 
vymieňajú si informácie a osvedčené postupy a podľa možnosti 
vyvíjajú spoločné riešenia. EDA má záujem podporovať 
súčinnosť s ostatnými inštitúciami EÚ podpisom dohôd o úrovni 
poskytovaných služieb a má v úmysle využiť každú príležitosť 
na spoluprácu s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. EDA má 
v súčasnosti uzavretú rozsiahlu dohodu o úrovni poskytovaných 
služieb s Európskou komisiou, ktorá sa vzťahuje na zdravotné 
poistenie, poistenie v nezamestnanosti, dôchodky, výpočet 
a vyplácanie miezd a správu finančných práv a výdavkov 
na služobné cesty, a s ostatnými inštitúciami EÚ na poskytovanie 
medziinštitucionálnych aplikácií IT. Hoci sa formálna analýza 
nákladov a prínosov nevykonáva vždy, tieto dohody prinášajú 
EDA jasné výhody. S Komisiou spolupracujeme aj v iných 
oblastiach, napr. v oblasti odbornej prípravy, a v spolupráci 
s inými inštitúciami organizujeme rôzne postupy verejného 
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obstarávania. EDA ochotne využije ďalšie možnosti 
medziinštitucionálnej spolupráce. 

33. uznáva, že podľa medziinštitucionálne dohodnutej metodiky boli 
náklady na externé zabezpečovanie prekladov v roku 2019 vo výške 
2 740 366 EUR a že ak by sa príslušné preklady realizovali interne, celkové 
náklady za rovnaký počet strán by sa vyšplhali na 4 647 880 EUR; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

34. žiada Dvor audítorov, aby poskytol informácie o akýchkoľvek 
vykonaných zlepšeniach, pokiaľ ide o efektívnosť administratívnych 
postupov, ktoré sa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce pracovné zaťaženie 
javia ako nevyhnutné; pripomína, že sú naďalej potrebné prebiehajúce 
reformy s cieľom zaistiť, aby bol Dvor audítorov dobre vybavený a dokázal 
reagovať na budúce výzvy; 

Efektívnosť našej práce 
EDA sa neustále snaží zvyšovať efektívnosť svojej práce, a to tak 
v oblasti činnosti týkajúcej sa uistenia, ako aj pri auditoch 
výkonnosti. V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 
počas tohto obdobia prehodnotíme našu metodiku a postupy 
pri vykonávaní a prispôsobovaní našej audítorskej činnosti 
týkajúcej sa uistenia. Patrí sem intenzívnejšie využívanie údajov 
a IT nástrojov a technológií, pre ktoré vidíme potenciál 
z krátkodobého hľadiska v našich finančných auditoch 
spoľahlivosti účtovnej závierky a auditoch správnosti príjmov 
a administratívnych výdavkov. 
EDA využíva každú príležitosť na zefektívnenie svojich postupov, 
zvýšenie efektívnosti a vyčlenenie čo najväčšieho množstva 
zdrojov na svoju hlavnú činnosť. Najnovším príkladom nášho 
úsilia v tomto smere je náš zámer obmedziť výlučne 
prekladateľskú a revíznu prácu nášho riaditeľstva pre jazykové 
a editorské činnosti znížením množstva revízií a väčším 
využívaním externých služieb, aby prekladatelia mohli 
poskytovať audítorom priamu podporu počas ich audítorskej 
práce, napr. pomoc pri vypracúvaní audítorských správ 
a tlmočenie počas stretnutí s kontrolovanými subjektmi. 
Priemerná dĺžka vypracovania osobitných správ v strategickom 
období 2018 – 2020 bola 15,1 mesiaca v porovnaní 
so 16,9 mesiaca v období 2013 – 2017. Budeme pokračovať 
v úsilí o skrátenie priemerného času vypracovania našich 
osobitných správ bez toho, aby sme znížili ich kvalitu. 
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35. žiada Dvor audítorov, aby preskúmal možnosť pripojenia sa k registru 
transparentnosti na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb; berie 
na vedomie medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Dvorom audítorov 
a ostatnými inštitúciami a orgánmi Únie prostredníctvom dohôd o úrovni 
poskytovaných služieb; žiada informácie o tom, či sa pred uzatvorením 
akejkoľvek dohody vykonáva analýza nákladov a prínosov; 

Európsky parlament, Európska komisia a Rada schválili 
15. decembra 2020 na politickej úrovni Medziinštitucionálnu 
dohodu o povinnom registri transparentnosti. Novou dohodou 
sa nahradí dohoda z roku 2014. Keď ju tieto tri inštitúcie prijmú 
v súlade so svojimi postupmi, uverejní sa v Úradnom vestníku 
EÚ a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení. 
Dvor audítorov berie na vedomie možnosť zahrnutú v článku 11 
medziinštitucionálnej dohody. 

36. víta správne dojednanie podpísané v roku 2019, ktoré poskytuje 
štruktúrovaný rámec medzi Dvorom audítorov a Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF) a uľahčuje včasnú výmenu informácií 
medzi nimi podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a rozhodnutí 
Dvora audítorov týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; víta, že toto 
dojednanie už vyústilo do účinnejšej spolupráce medzi Dvorom audítorov 
a úradom OLAF, vytvorenia stálych kontaktných miest umožňujúcich časté 
výmeny informácií a poskytovania rýchlejšej a pravidelnejšej spätnej väzby 
v prípadoch, ktoré Dvor audítorov postúpil úradu OLAF; konštatuje, že toto 
dojednanie obsahuje aj ustanovenia o mimoprevádzkových otázkach, ako 
je organizácia kurzov odbornej prípravy, workshopov a výmeny 
zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 Dvor audítorov nahlásil úradu 
OLAF desať prípadov podozrení z podvodu v porovnaní s deviatimi 
prípadmi v roku 2018 (osem identifikovaných v priebehu audítorskej práce 
a dve oznámenia od tretích strán); 

NEUPLATŇUJE SA 
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37. konštatuje, že Európska prokuratúra a Dvor audítorov súhlasili 
s diskusiou o budúcej administratívnej dohode s cieľom vytýčiť ich 
spoluprácu; žiada Dvor audítorov, aby o tom informoval Výbor Parlamentu 
pre kontrolu rozpočtu; víta, že Dvor audítorov prispel k vytvoreniu útvaru 
vnútorného auditu Európskej prokuratúry; 

Administratívna dohoda s EPPO 
Dvor audítorov a EPPO sa dohodli a prijali pracovnú dohodu, 
ktorá bolo podpísaná v septembri 2021. V dohode sa zdôrazňuje 
spoločný záujem maximálne zefektívniť boj proti podvodom, 
korupcii a všetkým iným typom poškodzovania finančných 
záujmov EÚ trestnou činnosťou a podľa možnosti zabrániť 
zdvojovaniu úsilia. Dohodli sa najmä tieto body a podmienky: 
včasná spolupráca pri prenose informácií a údajov, prístupe 
k nim a ich výmene; preventívne opatrenia Dvora audítorov; 
prístup EPPO do priestorov EDA na účely vedenia vyšetrovania 
a poskytovanie informácií Dvoru audítorov zo strany EPPO 
na účely auditu. Obe strany budú spolupracovať aj pri odbornej 
príprave v oblastiach spoločného záujmu a môžu si vymieňať 
zamestnancov. Predpokladajú sa aj pravidelné stretnutia medzi 
EDA a EPPO. 

38. víta, že s Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“) bolo 
v roku 2019 podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa 
stanovujú praktické postupy výmeny informácií o činnostiach ECB v oblasti 
dohľadu; 

NEUPLATŇUJE SA 
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39. oceňuje spoluprácu Dvora audítorov s najvyššími kontrolnými 
inštitúciami členských štátov, vďaka ktorej môže Dvor audítorov 
podporovať nezávislú externú audítorskú prácu v Únii a jej členských 
štátoch; berie na vedomie zapojenie Dvora audítorov do práce 
Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), 
Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) 
a Európskej regionálnej skupiny INTOSAI, najmä do jej pracovných skupín 
v oblasti environmentálneho auditu a informačných technológií a auditu 
finančných prostriedkov pridelených na pohromy a katastrofy, ako aj do jej 
pracovnej skupiny pre audit a etiku; 

NEUPLATŇUJE SA 

40. konštatuje, že európska ombudsmanka vyzvala Dvor audítorov 
(v súvislosti s konzultáciou uskutočnenou so všetkými inštitúciami Únie), 
aby sa vyjadril k návrhu odporúčaní ombudsmanky s názvom Používanie 
úradných jazykov EÚ pri komunikácii s verejnosťou – Praktické 
odporúčania pre administratívu EÚ (prípad SI/98/2018/DDJ), na čo Dvor 
audítorov odpovedal, že jeho súčasná politika je už v súlade s týmito 
odporúčaniami; žiada, aby sa do tohto procesu zahrnuli národné 
posunkové jazyky; 

Používanie národných posunkových jazykov 
EDA vykoná analýzu uskutočniteľnosti zahrnutia národných 
posunkových jazykov. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
41. zdôrazňuje úsilie Dvora audítorov ďalej zlepšovať spôsob komunikácie 
so zainteresovanými stranami, s médiami a s verejnosťou; je si vedomý 
skutočnosti, že Dvor audítorov po voľbách do Európskeho parlamentu 
v roku 2019 vytvoril portál pre publikácie, na ktorom sa všetkým 
poslancom Parlamentu poskytujú všetky relevantné skutočnosti a číselné 
údaje; víta, že tento portál pre publikácie je teraz takisto verejne dostupný 
na webovom sídle Dvora audítorov a umožňuje rýchle a jednoduché 
vyhľadávanie správ a publikácií; víta aktuálne prepracovanie webového 
sídla Dvora audítorov s cieľom ešte viac sprístupniť prácu a jej výsledky 
a zjednodušiť ich sledovanie; 

NEUPLATŇUJE SA 

42. víta, že Dvor audítorov zaznamenal výrazné zvýšenie záujmu médií, 
pričom mimoriadne vysokú mieru pozornosti si vyslúžili jeho osobitné 
správy; 

NEUPLATŇUJE SA 

Vnútorné riadenie, vnútorná kontrola a výkonnosť 
43. uznáva, že Dvor audítorov uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti na monitorovanie vykonaného pokroku; s uznaním konštatuje, 
že z analýzy Dvora audítorov vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej 
správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní z osobitných správ z roku 2015 bolo 
vykonaných v plnej miere, vo väčšine ohľadov alebo v niektorých 
ohľadoch; konštatuje, že Dvor audítorov vydal 6 výročných správ, 
36 osobitných správ, 3 stanoviská, 18 podkladových dokumentov k auditu 
a 4 ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť celkového počtu 67 publikácií, 
ktoré Dvor audítorov vydal v roku 2019; konštatuje, že v roku 2019 bolo 
približne 52 % audítorských zdrojov Dvora audítorov použitých na účely 
jeho vyhlásenia o vierohodnosti a finančných auditov agentúr a iných 
orgánov Únie; žiada Dvor audítorov, aby vypracoval správu o vplyve 

Meranie pridanej hodnoty našej práce 
Posudzujeme pravdepodobný vplyv a užitočnosť našej práce, 
ako ju vnímajú čitatelia našich správ z Európskeho parlamentu, 
Rady, Komisie, agentúr EÚ, stálych zastúpení členských štátov, 
agentúr členských štátov a najvyšších kontrolných inštitúcií 
a mimovládnych organizácií, akademickej obce, médií a ďalších 
strán. Od roku 2018 vykonávame anonymizované elektronické 
prieskumy s cieľom požiadať čitateľov našich správ, aby poskytli 
spätnú väzbu k vybranému počtu z nich. Respondenti môžu 
poskytnúť kvalitatívnu spätnú väzbu k správam a vyjadriť 
všeobecné návrhy k našej práci. Tieto informácie uverejňujeme 
v osobitnej časti našich výročných správ o činnosti. V roku 2020 
považovalo 84 % respondentov našich prieskumov naše 
publikácie za užitočné (88 % v roku 2019) a 75 % respondentov 
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svojich osobitných správ a iných produktov a spokojnosti s nimi, ako 
aj o vybraných témach auditov; 

považovalo za pravdepodobné, že naše správy budú mať vplyv 
(81 % v roku 2019). Po prijatí našej stratégie na obdobie 
2021 – 2025 tiež prehodnotíme – a v prípade potreby 
aktualizujeme – naše opatrenia na posudzovanie výkonnosti. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

44. vyzýva Dvor audítorov, aby preskúmal spôsoby, ako poskytnúť viac 
informácií o administratívnych výdavkoch ostatných inštitúcií Únie 
v súvislosti s udelením absolutória; opakovane zdôrazňuje, že prijatie 
celkového audítorského prístupu si vyžaduje intenzívnejšiu audítorskú 
prácu a lepšie cielené hodnotenie; opakuje svoju výzvu na cielenejšie 
preskúmanie administratívnych výdavkov a podporných činností iných 
inštitúcií Únie, najmä pokiaľ ide o témy, ktoré nadobúdajú väčší význam 
alebo sú dokonca kriticky relevantné; 

Audit okruhu 5 VFR „Administratíva“ sa riadi metodikou auditu 
na účely vyhlásenia o vierohodnosti Dvora audítorov a umožňuje 
nám poskytnúť konkrétne hodnotenie. Už mnoho rokov 
sústavne uvádzame, že ide o oblasť s nízkym rizikom, v ktorej je 
miera chybovosti pod úrovňou významnosti. Naša audítorská 
práca v roku 2019 zahŕňala preskúmanie systémov dohľadu 
a kontroly vo vybraných orgánoch EÚ a zvýšenie počtu 
zmluvných zamestnancov. 
V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 sa budeme 
usilovať doplniť kvantitatívne informácie v našej výročnej správe 
o kvalitatívne prvky založené na výsledkoch konkrétnych 
systémov a práce na dodržiavaní predpisov. Programový prístup 
Dvora audítorov zahŕňa starostlivý výber auditov, pričom sa 
zohľadňujú naše strategické ciele, zistené riziká a názory 
zainteresovaných strán (vrátane názorov Konferencie predsedov 
výborov EP). Robíme všetko pre to, aby sme vybrali relevantné 
témy auditu s dostupnými zdrojmi. 
Dvor audítorov v súčasnosti skúma svoj prístup k auditu na účely 
vyhlásenia o vierohodnosti, ale konštatuje, že na zabezpečenie 
miery chybovosti pre ďalšie oblasti výdavkov by bolo potrebné 
výrazné zvýšenie zdrojov. 
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45. víta úsilie Dvora audítorov vypracovať v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách osobitné správy vo všeobecnosti 
do 13 mesiacov, a poznamenáva, že priemerný čas na vypracovanie 
osobitných správ stále presahuje tento časový limit; 

Efektívnosť našej práce 
EDA sa neustále snaží zvyšovať efektívnosť svojej práce, a to tak 
v oblasti činnosti týkajúcej sa uistenia, ako aj pri auditoch 
výkonnosti. V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 
počas tohto obdobia prehodnotíme našu metodiku a postupy 
pri vykonávaní a prispôsobovaní našej audítorskej činnosti 
týkajúcej sa uistenia. Patrí sem intenzívnejšie využívanie údajov 
a IT nástrojov a technológií, pre ktoré vidíme potenciál 
z krátkodobého hľadiska v našich finančných auditoch 
spoľahlivosti účtovnej závierky a auditoch správnosti príjmov 
a administratívnych výdavkov. 

EDA využíva každú príležitosť na zefektívnenie svojich postupov, 
zvýšenie efektívnosti a vyčlenenie čo najväčšieho množstva 
zdrojov na svoju hlavnú činnosť. Najnovším príkladom nášho 
úsilia v tomto smere je náš zámer obmedziť výlučne 
prekladateľskú a revíznu prácu nášho riaditeľstva pre jazykové 
a editorské činnosti znížením množstva revízií a väčším 
využívaním externých služieb, aby prekladatelia mohli 
poskytovať audítorom priamu podporu počas ich audítorskej 
práce, napr. pomoc pri vypracúvaní audítorských správ 
a tlmočenie počas stretnutí s kontrolovanými subjektmi. 

Priemerná dĺžka vypracovania osobitných správ v strategickom 
období 2018 – 2020 bola 15,1 mesiaca v porovnaní 
so 16,9 mesiaca v období 2013 – 2017. Budeme pokračovať 
v úsilí o skrátenie priemerného času vypracovania našich 
osobitných správ bez toho, aby sme znížili ich kvalitu. 
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46. víta vnútorný audit vykonaný s ohľadom na výdavky na služobné cesty 
členov a úradníkov na vysokej úrovni, výdavky na reprezentáciu členov 
a na využívanie vozového parku Dvora audítorov s cieľom overiť 
spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly Dvora audítorov, ktoré sa 
vzťahujú na členov a úradníkov na vysokej úrovni; poznamenáva, že veľká 
väčšina náhodne vybraných operácií preskúmaných Útvarom pre vnútorný 
audit (IAS) bola v súlade s pravidlami a postupmi platnými v rámci Dvora 
audítorov; 

NEUPLATŇUJE SA 

47. konštatuje, že generálny advokát Súdneho dvora vo svojom stanovisku 
zo 17. decembra 2020 uviedol, že Súdny dvor zistil, že jeden z členov 
porušil Kódex správania členov Dvora audítorov tým, že zneužil práva 
a výsady spojené s jeho pozíciou v súvislosti s činnosťami, ktoré nesúvisia 
s jeho povinnosťami, a to tým, že mal neodôvodnené absencie, nepriznal 
vonkajšie činnosti, zasielal dôverné informácie neoprávneným spôsobom, 
ako aj tým, že sa dostal do konfliktu záujmov; víta, že Dvor audítorov 
požiadal úrad OLAF, aby viedol vyšetrovanie, predložil vec Súdnemu dvoru 
a zaviazal sa uplatniť odporúčané sankcie v záujme náhrady všetkých strát 
v rozpočte Únie; 

NEUPLATŇUJE SA 
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48. konštatuje, že pri audite sa ukázalo, že prípad bývalého člena 
vyšetrovaného úradom OLAF bol ojedinelým prípadom; konštatuje, 
že v správe sa dospelo k záveru, že na systémy riadenia a kontroly Dvora 
audítorov mali vplyv určité nedostatky, ktoré sa však odvtedy účinne 
opravili, a že vo všeobecnosti sú v súčasnosti zavedené postupy riadenia 
a kontroly spoľahlivé; berie na vedomie, že IAS vydal odporúčania 
zamerané na ďalšie zlepšovanie systému riadenia a kontroly, že správa 
o audite bola prísne dôverná a že táto správa bola doručená všetkým 
členom, ako aj generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov; 

NEUPLATŇUJE SA 

49. berie na vedomie stanovisko generálneho advokáta 
zo 17. decembra 2020,v ktorom jasne uvádza, že došlo k porušeniu 
povinností vyplývajúcich z funkcie člena Dvora audítorov, a odporúča, 
aby sa od dátumu vydania rozsudku v danej veci uložila danému členovi 
sankcia, ktorá zodpovedá odňatiu dvoch tretín jeho dôchodkových 
nárokov a iných súvisiacich dávok; 

NEUPLATŇUJE SA 
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50. poznamenáva, že boli uzavreté všetky audítorské úlohy ročného 
pracovného programu IAS na rok 2019 okrem troch, v ktorých sa bude 
pokračovať aj v roku 2020: „dohoda o úrovni poskytovaných služieb 
s PMO“, „audit modelu riadenia zmlúv týkajúcich sa budov/zariadení“ a 
„odborná príprava iná ako jazyková príprava“; poznamenáva, že IAS v roku 
2019 ukončil dve zostávajúce vybrané úlohy z ročného pracovného 
programu na rok 2018; poznamenáva, že IAS potvrdil strategický význam 
horizontálneho výboru zodpovedného za preskúmanie zabezpečovania 
kvality Dvora audítorov, pokiaľ ide o audítorské politiky, normy 
a metodiky; víta, že sa v súčasnosti realizuje odporúčanie IAS vypracovať 
spôsob kontroly kvality; 

NEUPLATŇUJE SA 

51. uznáva, že IAS preskúmal návrh rozhodnutia Dvora audítorov o rámci 
vnútornej kontroly v roku 2019; poznamenáva, že IAS navrhol začleniť 
do návrhu rozhodnutia dodatočné ustanovenie, aby sa povoľujúci úradníci 
vymenovaní delegovaním jasne poučili o vykonávaní zásad 
a charakteristikách vnútornej kontroly v roku 2019 a aby sa vykonávalo 
celkové posúdenie vykonávania a fungovania celého rámca vnútornej 
kontroly aspoň raz ročne, pričom by sa malo po prvýkrát vykonať 
najneskôr v súvislosti s výročnou správou o činnosti za rok 2020; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

52. víta, že sa IAS domnieva, že vo všeobecnosti sa v prípade väčšiny 
vysokorizikových oblastí práce riaditeľstiev generálneho sekretariátu 
uskutočnili spoľahlivé ex post kontroly, a to na základe registra rizík 
a operačných cieľov; oceňuje, že ho, najmä v súvislosti s predchádzajúcimi 
problémami, ktoré OLAF identifikoval pri vyšetrovaní istého člena Dvora 
audítorov, IAS informoval o tom, že nezistil žiadne nedostatky, ktoré by 
boli také významné, že by sa nimi vážne spochybnila celková spoľahlivosť 
systémov vnútornej kontroly zavedených povoľujúcim úradníkom 
vymenovaným delegovaním, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť 
finančných operácií v roku 2019; ocenil by prijatie takýchto aktuálnych 
informácií aj v budúcnosti; 

Útvar vnútorného auditu bude tieto informácie naďalej 
každoročne poskytovať rozpočtovým orgánom prostredníctvom 
„výročnej správy Európskeho dvora audítorov orgánom 
udeľujúcim absolutórium o činnostiach vnútorného auditu“. 

53. súhlasí so súčasnou stratégiou Dvora audítorov zlepšiť pridanú 
hodnotu vyhlásenia o vierohodnosti, sústrediť sa viac na aspekty 
výkonnosti činnosti Únie a uistiť sa, že sa adresátom odovzdáva jasný 
odkaz; konštatuje, že v roku 2019 skupina štyroch najvyšších kontrolných 
inštitúcií (najvyšších kontrolných inštitúcií Estónska, Holandska, Dánska 
a Spojených štátov amerických) vykonala partnerské preskúmanie 
stratégie Dvora audítorov; konštatuje, že táto správa bola zverejnená 
v marci 2020 a že poskytuje cenný prínos pre budúcu stratégiu; 

NEUPLATŇUJE SA 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
Transparentnosť 
54. poznamenáva, že členovia sú oprávnení využívať služobné vozidlá 
pri výkonne svojich úradných povinností; poznamenáva, že využívanie 
služobných vozidiel na iné cesty nie je zahrnuté do vykonávania takýchto 
povinností a že od 1. januára 2017 značne poklesli náklady a kilometre 
súvisiace s využívaním služobných vozidiel; poukazuje na nové pravidlá 
týkajúce sa používania služobných vozidiel a vodičov, aby sa zabezpečilo, 
že cesty členov budú súvisieť len s výkonom ich povinností; opakovane 
zdôrazňuje svoj názor, že služobné vozidlá by sa za žiadnych okolností 
nemali používať na súkromné účely vzhľadom na to, že takáto praktika 
môže poškodiť dobré meno Dvora audítorov a vo všeobecnosti aj inštitúcií 
Únie; poznamenáva, že nové pravidlá nadobudli účinnosť 1. januára 2020, 
pričom sa nimi zaviedol mesačný príspevok vo výške 100 EUR 
za neslužobné využívanie vozidiel, ako aj zodpovednosť zo strany členov 
a generálneho tajomníka za určité náklady a poplatky; 

NEUPLATŇUJE SA 
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55. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov vykonal len veľmi 
obmedzené následné opatrenia v súvislosti s bodom 18 uznesenia 
o absolutóriu za rok 2018 o potrebe registra dovoleniek pre členov Dvora 
audítorov; konštatuje, že Dvor audítorov zváži vykonanie porovnávacej 
analýzy pravidiel a najlepších postupov existujúcich v iných inštitúciách 
Únie, pokiaľ ide o prítomnosť a neprítomnosť vysokopostavených 
verejných činiteľov Únie, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2016/300; 
pripomína, že Parlament jasne vyzval Dvor audítorov, aby zaviedol postupy 
na vedenie registra ročnej dovolenky, pracovnej neschopnosti 
a neprítomnosti členov v práci z iných dôvodov s cieľom zabezpečiť, aby sa 
všetky prípady neprítomnosti členov riadne zaznamenávali; zdôrazňuje, 
že súčasná prax by mohla oslabiť dôveru občanov a inštitúcií Únie v Dvor 
audítorov; 

Register dovoleniek 
Členovia EDA, podobne ako ostatní vysokopostavení úradníci EÚ 
na zodpovedajúcich pozíciách v iných inštitúciách EÚ, nemajú 
právo na ročnú dovolenku. Nie sú v pracovnoprávnom vzťahu 
so svojou inštitúciou ani nie sú úradníkmi podľa služobného 
poriadku. Porovnávacím preskúmaním postupov ostatných 
inštitúcií v roku 2021, najmä tých, na ktorých členov sa vzťahuje 
nariadenie 2016/300, sa tento stav potvrdil. 
Členovia EDA sú však povinní venovať sa plneniu svojho 
mandátu (článok 10 „Odhodlanie a lojálnosť“ Kódexu správania 
Dvora audítorov pre členov a bývalých členov, Ú. v. EÚ L 30/10, 
28.1.2021) v službách Únie podľa zmlúv. Táto záväzná povinnosť 
zahŕňa povinnosť zúčastňovať sa na určitých stretnutiach. EDA 
vo svojich interných predpisoch stanovil postup, na základe 
ktorého člen, ktorý predsedá Dvoru audítorov, komore alebo 
zasadnutiu výboru, musí zaznamenať prítomnosť 
a neprítomnosť členov. Neprítomných členov možno 
ospravedlniť na základe náležite odôvodnenej písomnej žiadosti 
z osobitných dôvodov: choroba, vážna rodinná situácia, vyššia 
moc alebo služobná cesta. Sekretariát Dvora audítorov vedie 
register s týmito informáciami a všetkými podpornými 
dokumentmi. 
Pravidelne vedieme záznamy o účasti členov na zasadnutiach 
Dvora audítorov, Správneho výboru a komôr. Naša výročná 
správa o činnosti za rok 2020 po prvýkrát obsahovala tieto 
informácie (strana 49). V nasledujúcich rokoch máme v úmysle 
naďalej vykazovať takéto informácie o účasti členov. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
Z poskytnutých číselných údajov vyplýva, že vysoká miera účasti 
nevyvolala žiadne problémy týkajúce sa uznášaniaschopnosti. 

56. konštatuje, že v súvislosti s povinnosťami členov zúčastňovať sa 
na všetkých zasadnutiach členov, komôr a správneho výboru, do ktorého 
patria, sa na sekretariáte Dvora audítorov vedie prezenčná listina; 
konštatuje, že sa na nej uvádza prítomnosť a neprítomnosť členov 
a takisto sa v nej vyznačuje, čiu neprítomnosť predseda Dvora audítorov 
považuje za ospravedlnenú; konštatuje, že prezenčná listina je súčasťou 
pravidiel Dvora audítorov, ktorými sa vykonáva jeho rokovací poriadok; 

NEUPLATŇUJE SA 

Konflikt záujmov, obťažovanie, oznamovanie nekalých praktík 
57. žiada Dvor audítorov, aby poskytol informácie o výsledkoch troch 
sťažností na obťažovanie oznámených a prešetrených v roku 2019; 
konštatuje, že sa vybavili v súlade s postupmi stanovenými v politike 
na udržiavanie uspokojivého pracovného prostredia a na boj proti 
psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu; uznáva, že pokiaľ ide 
o výdavky, vyšetrovanie každého prípadu sa uskutočnilo interne, a teda si 
nevyžiadalo žiadne ďalšie náklady; víta zámer prehodnotiť politiku Dvora 
audítorov v oblasti ochrany zamestnancov pred obťažovaním každé tri 
roky a skutočnosť, že toto prehodnotenie sa malo uskutočniť v roku 2020; 

Prípady obťažovania 
V roku 2019 zaevidovala právna služba tri sťažnosti na údajné 
obťažovanie. V dvoch prípadoch menovací orgán rozhodol 
o začatí administratívneho vyšetrovania. Oba prípady sa 
vyšetrovali v súlade s rozhodnutím Dvora audítorov č. 99-2007, 
ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá 
pre vykonávanie administratívnych vyšetrovaní. Jeden prípad 
bol uzavretý bez disciplinárnych opatrení, pretože neexistovali 
dostatočné dôkazy o tom, že k údajnému obťažovaniu došlo. 
V ďalšom prípade menovací orgán dospel k záveru, že došlo 
k nevhodnému správaniu, a bolo uplatnené preradenie do nižšej 
platovej triedy. V poslednom prípade etický výbor vydal 
stanovisko, na základe ktorého bol prípad uzavretý bez toho, 
aby sa ním zaoberal. Súčasný vnútorný právny rámec Dvora 
audítorov týkajúci sa obťažovania je predmetom revízie. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 

58. zdôrazňuje skutočnosť, že najvyššie kontrolné inštitúcie Poľska 
a Chorvátska vykonali významné partnerské preskúmanie etického rámca 
Dvora audítorov; poznamenáva, že podľa partnerských stanovísk by sa mal 
systém etickej kontroly Dvora audítorov ďalej vylepšiť, a to komplexnejším 
posúdením rizík v oblasti etiky, väčšou konzistentnosťou a jasnosťou jeho 
pravidiel v oblasti etiky a lepšími informačnými a komunikačnými 
činnosťami; 

Etický rámec 
EDA už pri aktualizácii kódexu správania a etického rámca 
pre členov, ako aj pri aktualizácii mandátu a zloženia skupiny 
poradcov pre etiku zohľadnil veľkú časť odporúčaní svojich 
kolegov. V súčasnosti pracujeme na aktualizácii etického rámca 
pre všetkých zamestnancov, ktorý bude zahŕňať komplexné 
posúdenie etických rizík. 
Okrem toho je audit etického rámca EDA jedným z potenciálne 
najvýznamnejších auditov na rok 2023. Nový etický rámec patrí 
medzi úlohy s vysokou prioritou, ale jeho aktualizácia bola 
odložená na rok 2022, takže jeho audit by sa mohol vykonať 
v roku 2023. 
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Pripomienka k udeleniu absolutória EP za rok 2019 Odpoveď Dvora audítorov 
59. podporuje závery partnerského preskúmania, pokiaľ ide o potrebu 
zaviesť pravidelné aktualizácie vyhlásení o záujmoch, ktorými by sa zvýšila 
ich spoľahlivosť; naďalej opakuje svoje znepokojenie nad tým, 
že vyhlásenia o záujmoch predkladajú osoby, ktorých sa týkajú, z vlastnej 
iniciatívy, a že vzhľadom na súčasný právny rámec nemá ani Dvor 
audítorov, ani jeho etický výbor, žiadne vyšetrovacie právomoci 
na kontrolu vierohodnosti a úplnosti oznamovaných údajov; vyzýva Dvor 
audítorov, aby zabezpečil, aby členovia predkladali vyhlásenia o záujmoch 
namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov; zdôrazňuje, že je 
potrebné posilniť súčasné postupy vrátane postupov etického výboru, 
aby sa zabezpečila absencia konfliktov záujmov; súhlasí s tým, že etický 
výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže predseda a členovia Dvora audítorov 
si od neho môžu vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek otázke týkajúcej sa 
etiky a pri výklade kódexu správania; okrem toho poznamenáva, že výbor 
je poverený schvaľovaním každej externej činnosti vykonávanej členmi 
vrátane bývalých členov, ktorí majú v úmysle vykonávať činnosť v priebehu 
dvoch rokov po tom, ako z Dvora audítorov odídu, čo však nemožno 
považovať za účinný nástroj na zaručenie neexistencie konfliktov záujmov, 
ako už bolo zdôraznené v minuloročnom uznesení o udelení absolutória; 
víta prijatie revidovaného kódexu správania členov a bývalých členov 
Dvora audítorov, a najmä povinnosť poskytovať podrobnejšie informácie 
vo vyhláseniach o záujmoch a posilnenie úlohy etického výboru; berie 
na vedomie, že Dvor audítorov uverejní výročnú správu o uplatňovaní 
svojho kódexu správania; ďalej berie na vedomie, že Dvor audítorov 
v súčasnosti skúma etický rámec týkajúci sa jeho zamestnancov. 

Vyhlásenia 
V súlade s novo aktualizovaným (v januári 2021) Kódexom 
správania členov a bývalých členov Dvora audítorov sú členovia 
Dvora audítorov povinní predkladať „vyhlásenie o záujmoch“, 
ktoré sa teraz musí predkladať každoročne a v niektorých 
osobitných prípadoch, napríklad v prípade významných zmien 
informácií, ktoré sa majú deklarovať, častejšie. Členovia sú 
zodpovední za svoje vlastné vyhlásenia, ktoré sú uverejnené 
na našom webovom sídle. 
V článku 19 ods. 7 nášho nového kódexu správania sa teraz 
stanovuje, že Dvor audítorov každý rok prijme správu 
o uplatňovaní kódexu vrátane práce etického výboru. Táto 
správa sa uverejňuje na webovom sídle Dvora audítorov. 
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Vyhlásenie povoľujúceho úradníka 
vymenovaného delegovaním 
87 Ja, dolu podpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii 
povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, týmto: 

o vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné, 

o oznamujem, že som získal primeranú istotu, že: 

— zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel 
a podľa zásad správneho finančného riadenia, 

— zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti 
a správnosti príslušných operácií a zabezpečujú primerané spracovanie 
obvinení z podvodu alebo podozrení z podvodu, 

— náklady na kontroly a prínosy kontrol sú primerané. 

88 Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal 
k dispozícii, napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov 
vymenovaných subdelegovaním, správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho 
audítora za predchádzajúce rozpočtové roky. 

89 Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá nie je uvedená v tejto 
správe a ktorá by mohla poškodiť záujmy tejto inštitúcie. 

V Luxemburgu 24. marca 2022. 

 

 
Zacharias Kolias 
Generálny tajomník 
  



 68 

 

Prílohy 

Príloha I – Správa o rozpočtovom a finančnom riadení na rok 
2021 
Na prístup k dokumentu kliknite sem.

https://www.eca.europa.eu/Documents/Annual%20accounts%20of%20ECA/ECA_Report_on_Budgetary_and_Financial_Management_2021_EN.pdf


  

 

AUTORSKÉ PRÁVA 
© Európska únia, 2022 

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov 
(EDA) je stanovená v rozhodnutí EDA 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). Vo všeobecnosti je preto opakované použitie 
povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Tí, 
ktorí opakovane používajú obsah EDA, nesmú skresliť pôvodný význam alebo odkaz. 
EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia. 

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné 
osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, je 
potrebné získať dodatočné povolenie. 

Ak je tento súhlas udelený, ruší a nahrádza 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. 

Na 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 
oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv. 

Použitie loga EDA  

Logo EDA sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora 
audítorov. 

 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 
 

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 (https://data.europa.eu/sk) poskytuje prístup k súborom dát  
z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely. 
 

https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/index_sk
https://op.europa.eu/sk/web/general-publications/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sk
http://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/sk


Q
J-01-22-215-SK-N

ISBN 978-92-847-7687-0


	Rozpočtový rok 2021
	Správa povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním 
	(podľa článku 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách)
	Obsah
	Body
	Úvod 01 – 03
	Generálny tajomník 04 – 07
	Prehľad roka 08 – 11
	Hlavné činnosti a výsledky generálneho tajomníka 12 – 46
	Ľudské zdroje, financie a všeobecné služby 14 – 25
	Informácie, pracovné prostredie a inovácie 26 – 35
	Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti 36 – 41
	Ochrana údajov 42 – 43
	Informačná bezpečnosť 44 – 46
	Obstarávanie na generálnom sekretariáte 47 – 50
	Výsledky systémov vnútornej kontroly, ktoré uplatňoval generálny sekretariát 51 – 85
	Systémy vnútornej kontroly 51 – 58
	Prehľad riadenia rizík 59 – 61
	Efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly 62 – 82
	Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby 63 – 74
	Informácie, pracovné prostredie a inovácie 75 – 77
	Jazykové a editorské činnosti 78 – 81
	Riaditeľstvo pre predsedníctvo a právny servis 82
	Závery týkajúce sa systémov vnútornej kontroly 83 – 85
	Opatrenia prijaté v nadväznosti na rozhodnutie o udelení absolutória za rok 2019 86
	Vyhlásenie povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním 87 – 89
	Prílohy
	Príloha I – Správa o rozpočtovom a finančnom riadení na rok 2021
	Úvod
	01 V rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa vyžaduje, aby povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním Európskeho dvora audítorov (EDA), t. j. generálny tajomník, podával správy o plnení svojich povinností EDA a rozpočtovým orgánom vo výročnej správe o činnosti. 
	02 Táto správa obsahuje finančné informácie a informácie o riadení, analýzu efektívnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly a výročné vyhlásenie generálneho tajomníka o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti a správneho finančného riadenia finančných transakcií, za ktoré zodpovedá. Dopĺňa sa ňou výročná správa o činnosti EDA, v ktorej sa uvádza aj prehľad najdôležitejších činností inštitúcie a hlavných cieľov, ktoré dosiahla so zreteľom na zdroje použité počas roka.
	03 V nasledujúcich častiach sa uvádzajú činnosti generálneho tajomníka a hlavné udalosti roka 2021, po ktorých nasledujú hlavné dosiahnuté výsledky a činnosti vykonávané rôznymi oblasťami riadenia vrátane využívania rozpočtových a ľudských zdrojov, ktoré má generálny tajomník k dispozícii. Výsledky systémov vnútornej kontroly a opatrenia prijaté v nadväznosti na zistenie, ktoré EDA predložili orgány udeľujúce absolutórium, sú uvedené v samostatných častiach. Posledná časť obsahuje vyhlásenie o vierohodnosti povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, t. j. generálneho tajomníka. V prílohe sú uvedené konkrétne informácie požadované v nariadení o rozpočtových pravidlách týkajúce sa rozpočtového a finančného riadenia.
	Generálny tajomník
	04 Úlohou generálneho tajomníka je poskytovať zdroje, služby a zariadenia, ktoré EDA potrebuje na plnenie svojej úlohy a strategických cieľov. Generálny tajomník je zodpovedný za správu EDA a riadenie jeho zamestnancov, ako aj za jeho rozpočet, jazykovú pomoc a publikačné služby, vzdelávanie, digitálne pracovisko, bezpečnosť a ochranu a kontinuitu činností (zariadenia, lekárska služba atď.). Dohliada aj na sekretariát Dvora audítorov, ktorý zabezpečuje hladkú prípravu na zasadnutí Dvora audítorov a nadväzujúce kroky. 
	05 Plnenie povinností generálneho tajomníka zabezpečujú tri riaditeľstvá a dve oddelenia: 
	o Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1 – DHR) je zodpovedné za prijímanie zamestnancov, kariérny rast, vzdelávanie, služobné cesty, riadenie ľudských zdrojov, bezpečnosť a lekársku službu. 
	o Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (SG2 – DIWI) je zodpovedné za fyzické pracovné prostredie (budovy, technické zariadenia, kancelárie, logistiku), digitálne pracovné prostredie (IT vybavenie, služby a zariadenia) a knižnicu. 
	o Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti (SG3 – LED) poskytuje preklady, jazykovú pomoc a publikačné služby na Dvore audítorov. 
	o Úradník pre ochranu údajov monitoruje dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov a podporuje kultúru ochrany osobných údajov.
	o Úradník pre bezpečnosť informácií je zodpovedný za riadenie a plánovanie bezpečnosti, tvorbu a vykonávanie politiky v oblasti informačnej bezpečnosti, zmierňovanie informačných rizík a vykonávanie auditov informačnej bezpečnosti.
	06 Na konci decembra 2021 mal generálny sekretariát 338 zamestnancov pridelených na jeho rôzne riaditeľstvá a oddelenia (pozri ilustráciu 1). SG2 – DIWI okrem toho zamestnávalo značný počet externých poskytovateľov služieb pracujúcich na IT projektoch EDA (82 externých zamestnancov [nie všetkých na plný úväzok]) a SG1 – DHR ďalších sedem pracujúcich s lekárskou službou.
	Ilustrácia 1 – Rozdelenie zamestnancov na generálnom sekretariáte
	/
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	07 Takmer celý rozpočet EDA spravuje generálny sekretariát, t. j. 152 796 727 EUR, čo zodpovedá 99,4 % rozpočtu EDA. Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo uspokojivé: 96,8 % konečných rozpočtových prostriedkov bolo viazaných a boli uskutočnené platby vo výške 140 151 259 EUR (t. j. 94,5 % záväzkov), pozri tabuľku 1. Zvyšné rozpočtové riadky sa týkajú nákladov na komunikáciu a právnych nákladov, ako aj nákladov na služobné cesty, ktoré priamo nespravuje generálny sekretariát. Úradník pre ochranu údajov a úradník pre bezpečnosť informácií nespravujú žiadne výdavky.
	Tabuľka 1 – Rozpočet spravovaný generálnym sekretariátom (EUR)
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	Prehľad roka
	08 Počas celého roka bolo hlavnou prioritou generálneho tajomníka zmiernenie vplyvu pandémie COVID-19 na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pri zachovaní kontinuity činností a rozhodovacieho procesu. Generálny tajomník posúdil vplyv pandémie na výkonnosť zamestnancov, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, administratívne služby a audítorské postupy. Z analýzy vyplynulo, že zamestnanci využili nové digitálne nástroje a pružnosť súvisiacu s prácou na diaľku s cieľom dosahovať rovnakú úroveň výstupov v rovnakej kvalite ako pred pandémiou. 
	09 Na základe získaných skúseností EDA postupne uvoľňoval obmedzenia v súlade s rozhodnutiami luxemburských orgánov. Jednou z výziev bolo opätovné otvorenie priestorov EDA, aby sa zamestnanci mohli vrátiť do práce za podmienok, ktoré zohľadňovali situáciu v oblasti verejného zdravia. V novembri 2021 boli prijaté nové formy organizácie práce na rok 2022, v ktorých sa kombinovala práca z kancelárie s prácou na diaľku. Cieľom tejto hybridnej organizácie práce je zabezpečiť pružnejší prístup k pracovnému času, čo umožní zamestnancom dosiahnuť rovnováhu medzi potrebami pracovného a súkromného života, pričom sa zohľadnia potreby služby a pozitívne sa prispeje k rodovej rovnováhe a organizačnej efektívnosti. Toto rozhodnutie oficiálne nadobudlo účinnosť 1. januára 2022, v reakcii na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 však naďalej platia osobitné opatrenia v oblasti práce na diaľku. 
	10 Rok 2021 bol zároveň prvým rokom vykonávania stratégie EDA na obdobie 2021 – 2025, ktorá bola prijatá v januári 2021. Riaditeľstvá reagovali pohotovo a pružne, aby zaviedli technologické a organizačné opatrenia potrebné na podporu strategických cieľov EDA, pričom prvoradým cieľom bolo poskytnúť pridanú hodnotu a zlepšiť vedomosti a odborné znalosti všetkých zamestnancov. Stratégia EDA bola doplnená Plánom strategického rozvoja na roky 2021 – 2025 pre našich ľudí, pracovné prostredie a služby a politikou a akčným plánom rozmanitosti a začlenenia EDA na roky 2021 – 2025.
	11 Od roku 2020 bolo plnenie rozpočtu naďalej ovplyvnené pandémiou, čo znamená, že počiatočné rozpočtové prostriedky v niektorých rozpočtových riadkoch neboli dostatočne využité, najmä výdavky na služobné cesty, publikácie, spoločnú tlmočnícku a konferenčnú službu, zasadnutia a reprezentáciu. Miera plnenia záväzkov a platieb však bola o niečo vyššia ako v roku 2020. Rozpočtové orgány schválili presun nevyužitých rozpočtových prostriedkov s cieľom reagovať na nové potreby: investície do IT vybavenia a služieb, nový systém na ochranu pred neoprávneným vstupom a zlepšenie sledovania dverí a renovovanie priestorov prostredníctvom rôznych investícií a najmä spustenia pilotného projektu „Nová predstava o pracovisku EDA“.
	Hlavné činnosti a výsledky generálneho tajomníka
	Ľudské zdroje, financie a všeobecné služby
	Informácie, pracovné prostredie a inovácie
	Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti
	Ochrana údajov
	Informačná bezpečnosť

	12 Generálny tajomník podporuje vykonávanie stratégie EDA na obdobie 2021 – 2025 prostredníctvom vykonávania plánov strategického rozvoja a priorít v rôznych oblastiach jeho zodpovednosti: IT, ľudské zdroje, vzdelávanie a rozvoj, jazykové a editorské služby a správa zariadení. V týchto plánoch sa zohľadňuje skutočnosť, že politiky, pracovné podmienky, pracovisko a služby sa musia prispôsobiť novej skutočnosti po pandémii COVID. Medzi hlavné priority patrí:
	1) prijímanie, rozvoj a udržanie vysokokvalifikovaných, informovaných a kvalitných zamestnancov a ich zapojenie a motivácia počas ich celej kariéry; 
	2) podpora blahobytu zamestnancov vytváraním bezpečného a atraktívneho pracovného prostredia, poskytovaním podpory zamestnancom, zabezpečením pružných pracovných podmienok a uľahčením prechodu z fyzického na virtuálne pracovisko; 
	3) podpora digitálnej transformácie, prispôsobenie sa novej hybridnej skutočnosti a využívanie nových technológií na modernizáciu audítorských aj neaudítorských častí organizácie, zjednodušenie postupov a zvýšenie produktivity; 
	4) zabezpečenie, aby sa rozpočtové zdroje riadili v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti; 
	5) poskytovanie rýchlych a vysokokvalitných jazykových a publikačných služieb; 
	6) podpora medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom identifikácie synergií a prispievania k spoločnému medziinštitucionálnemu prístupu (horizontálna priorita) a využívania tohto prístupu.
	13 Dosiahnutie týchto priorít sa odráža v ukazovateľoch výkonnosti činností (pozri tabuľku 2).
	Tabuľka 2 – Stav ukazovateľov výkonnosti činností
	Ľudské zdroje, financie a všeobecné služby
	Informácie, pracovné prostredie a inovácie
	Jazykové a editorské činnosti

	Zdroj: Vykonávanie ročného pracovného programu na rok 2021.
	14 Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (SG1 – DHR) je zodpovedné za ľudské zdroje, financie, lekársku službu, bezpečnosť, podujatia a protokol, ako aj za niektoré všeobecné služby na Dvore audítorov. Spravovalo takmer 90,2 % rozpočtu EDA na rok 2021 (pozri tabuľku 1) prideleného najmä na platy členov a zamestnancov (pozri tabuľku 3).
	Tabuľka 3 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby za rok 2021 (EUR) 
	Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu.
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	15 Riaditeľstvo pre ľudské zdroje pokračovalo v poskytovaní udržateľnej reakcie na pandémiu COVID-19, pričom hlavným záujmom bola ochrana zamestnancov. Prijalo však aj opatrenia na riešenie priorít Plánu strategického rozvoja na roky 2021 – 2025 generálneho sekretariátu pre našich ľudí, pracovné prostredie a služby.
	16 S cieľom riešiť prvú prioritu generálneho sekretariátu (pozri bod 12) sa začali dve interné výberové konania a zostavili sa zoznamy úspešných uchádzačov v oblasti auditu a prekladu na obsadenie pracovných miest, ktoré v súčasnosti zastávajú dočasní zamestnanci. Riaditeľstvo takisto vyhlásilo výzvy na vyjadrenie záujmu pre národných expertov a na základe výzvy pre dočasných zamestnancov, ktorá sa začala v roku 2020, začalo najímať vedeckých pracovníkov v oblasti dát a matematických odborníkov. V priebehu roka boli ukončené výberové konania na jedného riaditeľa a ôsmich hlavných manažérov. Po prijatí revidovanej politiky rotácie zamestnancov Dvorom audítorov boli ukončené povinné aj dobrovoľné postupy mobility za príslušný rok. V nasledujúcej tabuľke 4 je zhrnuté prijímanie zamestnancov EDA v roku 2021.
	Tabuľka 4 – Členovia a prijatí zamestnanci
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	17 Hoci rok 2021 bol mimoriadne náročný, pokiaľ ide o nábor audítorov, počet prijatých zamestnancov sa zvýšil, najmä v kategórii dočasných zamestnancov. Z dôvodu vysokých životných nákladov v Luxembursku a nedostatku profilov, ktoré zodpovedajú našim potrebám, je čoraz ťažšie prilákať talenty.
	18 Riaditeľstvo v priebehu roka aktualizovalo aj systém hodnotenia kompetencií a výkonnosti, zaviedlo službu profesijného poradenstva a traja noví členovia siete dôverných kontaktných osôb, ktorí boli vybraní v roku 2020, začali naplno fungovať.
	19 Pokiaľ ide o odbornú prípravu, okrem kurzov, workshopov a prezentácií sa v roku 2021 spustilo niekoľko projektov, ktoré zamestnancom poskytli vysokokvalitné vzdelávanie v dôležitých oblastiach, napríklad:
	o vypracovanie vzdelávacieho programu pre manažérov,
	o meranie vplyvu vzdelávania,
	o vypracovanie rámca kompetencií, 
	o poskytovanie programu odbornej prípravy pre vedúcich úlohy,
	o uvedenie seriálu „Share and connect“ („Zdieľajte a spojte sa“) na podporu celoživotného vzdelávania prostredníctvom výmeny vedomostí, 
	o uvedenie seriálu „My Luxembourg: time to find out more“ („Moje Luxembursko: čas zistiť viac“) s cieľom posilniť väzby s našou hostiteľskou krajinou a prispieť k integrácii a
	o po prvýkrát organizácia Dní jasného jazyka EDA.
	20 Riaditeľstvo takisto nadviazalo spoluprácu s Eurostatom, posilnilo spoluprácu s úradom OLAF a usporiadalo Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti EÚ. Rovnako ako v roku 2020 každoročný Deň odbornej prípravy sa v roku 2021 stal Virtuálnym týždňom odbornej prípravy s viacerými zaujímavými prezentáciami, najmä s veľtrhom auditu s aktívnym zapojením najvyšších kontrolných inštitúcií z krajín mimo EÚ.
	21 S cieľom podporovať blaho zamestnancov (druhá priorita generálneho sekretariátu, pozri bod 12) bolo dôležitým úspechom vymenovanie špecializovaného úradníka pre rozmanitosť a začlenenie na začiatku roka a prijatie politiky a akčného plánu rozmanitosti a začlenenia s následným vykonávaním činností v oblasti rozmanitosti a začlenenia počas celého roka. Prijatí boli aj nový očný lekár a nový lekár zodpovedný za overovanie neprítomnosti zo zdravotných dôvodov a rozšírila sa psychologická podpora pre zamestnancov. 
	22 Ďalšie dôležité činnosti zahŕňali:
	o kampaň „RESPECT“,
	o zavedenie osobnejšieho „rozlúčkového“ systému pre zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku,
	o prebiehajúce práce na príprave nových stránok ľudských zdrojov na verejnom webovom sídle EDA,
	o uskutočnenie prieskumu angažovanosti zamestnancov, ktorý sa použije na výpočet nových ukazovateľov výkonnosti činností pre index angažovanosti zamestnancov.
	23 Bezpečnostná služba naďalej zohrávala kľúčovú úlohu v oblasti poradenstva a pomoci pri rozhodovaní v technickej bunke pre pandémiu COVID aj vo výbore pre krízové riadenie. Zároveň podnikla potrebné kroky na udržanie kvalifikácie svojich zamestnancov a veľmi aktívne prispela k spusteniu projektu obnovy systému kontroly vstupu. 
	24 Napokon oddelenie pre podujatia, kontroly a protokol naďalej poskytovalo organizačnú podporu pre online podujatia a pomoc s protokolom v prípade oficiálnych návštev na Dvore audítorov. Kým sa zdravotná situácia pre kontroly na mieste nezlepšila, skupinové návštevy sa organizovali online. Upravili sa cateringové činnosti a boli prijaté všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s vnútroštátnymi predpismi v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oddelenie podporovalo aj distribúciu rúšok a rýchlych testov pre všetkých zamestnancov EDA.
	25 V oblasti financií a všeobecných služieb ďalšou z priorít generálneho sekretariátu (pozri bod 12) bola kvalita a včasnosť platieb a všeobecné zavedenie elektronickej fakturácie, ktoré úspešne pokračovalo počas celého roka. Externí audítori vydali k účtovnej závierke EDA za rok 2020 kladné stanovisko.
	26 Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie (SG2 – DIWI) je zodpovedné za digitálne pracovisko EDA (IT vybavenie, služby a zariadenia) a fyzické pracovisko (budovy, technické zariadenia, kancelárie a logistiku)a za knižnicu EDA. Spravuje 8,3 % rozpočtu EDA (pozri tabuľku 1). V tabuľke 5 sa podrobne uvádza použitie rozpočtových prostriedkov a platby za rok 2021.
	Tabuľka 5 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre informácie, pracovné prostredie a inovácie za rok 2021 (EUR)
	Informačná technológia 
	Knižnica a archívy
	Budovy a zariadenia
	SPOLU
	Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu.
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	27 Práca SG2 – DIWI v roku 2021 bola opäť kľúčová pre udržanie kontinuity činností EDA a v súlade s prioritami generálneho sekretariátu (pozri bod 12) v oblasti poskytovania prispôsobiteľných IT služieb a flexibilných zariadení. Počas tohto obdobia boli zabezpečené všetky bežné produkty a procesy EDA: audítorské správy, konferencie, školenia, kontakty s našimi zainteresovanými stranami, dialóg s našimi kontrolovanými subjektmi a preklady dokumentov. 
	28 V oblasti informácií a technológií sa v roku 2021 uskutočnilo niekoľko dôležitých udalostí:
	o Došlo k rozsiahlym modernizáciám a migráciám IT infraštruktúry: bol zmodernizovaný celý systém ukladania dát EDA a centrum na obnovu po havárii sa presunulo do zariadení, ktoré poskytuje Európske centrum dôveryhodnosti podnikov (EBRC) v Betzdorfe.
	o Bol zriadený výbor pre riadenie IT.
	o Pre spoluprácu na audítorských úlohách (EDAlab) sa nepretržite vykonávala práca na analýze údajov. 
	o Aktívna účasť vo výbore pre digitálne riadenie prispela k rôznym verziám plánu rozvoja týkajúceho sa technológie a údajov pre audit.
	o Dosiahol sa úspech v oblasti technológie a inovácií pre sieť audítorských spoločností.
	o Boli vytvorené služby automatizácie robotického procesu.
	29 Ďalšie činnosti sa začali v roku 2021 a budú pokračovať v roku 2022:
	o Bolo spustené nové webové sídlo EDA.
	o Bol nahradený systém riadenia zainteresovaných strán a bolo vytvorené audiovizuálne štúdio.
	o Zrenovovali sa systémy riadenia prekladov.
	o Bol vytvorený navigátor dokumentov.
	o Bol vytvorený právny portál.
	30 Celkovo riaditeľstvo vyriešilo 19 804 požiadaviek (tiketov) v oblasti IT, vydalo 179 verzií systému, zabezpečilo dostupnosť vo výške 99,88 % v prípade kritických systémov a zaručilo plne stabilnú technológiu pre hybridnú prácu (práca na diaľku a práca na mieste).
	31 Riaditeľstvo sa zameralo aj na riešenie rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti neustálym monitorovaním a prispôsobovaním systémov veľkému počtu hrozieb, ktoré oznámil tím reakcie na núdzové počítačové situácie v EÚ. Najvýznamnejšími zraniteľnosťami boli zraniteľnosti ovplyvňujúce virtuálnu súkromnú sieť, ktorá podporuje službu diaľkového prístupu a e-mail spoločnosti Microsoft. Na konci roka 2021 sa vyskytovala celosvetová kritická zraniteľnosť „Log4J“. Našťastie tieto zraniteľnosti nemali vplyv na EDA.
	32 Pokiaľ ide o budovy a zariadenia, hlavnými úspechmi v tomto období boli:
	o obnova budovy K2, pričom dve poschodia už boli odovzdané a jedno poschodie má byť dokončené v prvom štvrťroku 2022,
	o inštalácia kuchyniek na všetkých poschodiach budovy K3, 
	o preskúmanie bezpečnosti pri vjazde do garáže v budove K3, 
	o inštalácia nového systému kontroly vstupu (prebieha), 
	o dokončenie prác na vyriešenie problémov s fasádou budovy K1 po incidente so sklenenými panelmi.
	33 Takisto bola spustená štúdia týkajúca sa budúcnosti budovy K1. Cieľom tejto novej iniciatívy je stanoviť budúcu stratégiu EDA v oblasti budov. Uskutočnili sa rozhovory a workshopy s členmi a zamestnancami a rôzne scenáre sa predložia Dvoru audítorov do prvého štvrťroka 2022. Správnemu výboru bol v januári 2021 predložený akčný plán EMAS (Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit) na roky 2020 – 2022 a v súčasnosti sa vykonáva.
	34 Všetky tieto činnosti sa uskutočňovali zároveň s pravidelnou údržbou našich súčasných budov, vybavovaním požiadaviek (tiketov) (1802) a poskytovaním vynikajúcej úrovne služieb napriek početným prácam potrebným na udržanie zdravého pracovného prostredia, a to na pozadí pandémie.
	35 Napokon knižnica EDA pokračovala v poskytovaní svojich služieb aj v náročných časoch. V rámci digitalizácie EDA bola zavedená nová služba „Opýtajte sa knižnice“, ktorá dopĺňa veľmi oceňované služby BibliotECA Discovery a služby poskytovania údajov pre audit.
	36 Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti (SG3 – LED) je zodpovedné za preklad všetkých produktov EDA do 24 úradných jazykov EÚ a ich zverejňovanie. Riaditeľstvo spravuje menej ako 1 % rozpočtu EDA (pozri tabuľku 1). V tabuľke 6 sa podrobne uvádza použitie rozpočtových prostriedkov a platieb za rok 2021.
	Tabuľka 6 – Rozpočtové prostriedky a platby riaditeľstva pre jazykové a editorské činnosti za rok 2021 (EUR)
	Externé zabezpečovanie činností a medziinštitucionálna spolupráca
	Tlmočníci 
	Uverejňovanie
	Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia údaje nemusia zodpovedať celkovému súčtu.
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	37 Počas roka 2021 sa riaditeľstvo naďalej zaoberalo prioritami generálneho sekretariátu (pozri bod 12). Napriek pandémii jeho najdôležitejšie činnosti pokračovali rovnakým tempom ako v rokoch 2019 a 2020 a bez narušenia. Preložených a zrevidovaných bolo 227 003 strán (–3,16 %, t. j. o 7 411 strán menej ako v roku 2020), čo predstavuje 2 753 žiadostí o preklad za rok 2021. Okrem toho na službu FastTrad, ktorá poskytuje preklad a redakčnú úpravu krátkych textov v angličtine a vo francúzštine do 24 hodín, pripadlo 1 284 strán; tento údaj zahŕňal 607 strán prekladu a 677 strán revízie. 97,83 % prekladov bolo dokončených načas, čo výrazne presahuje ukazovateľ výkonnosti vo výške 95 %.
	38 Riaditeľstvo pre jazykové a editorské činnosti pokračovalo aj v diverzifikácii svojich činností, ktoré nepatria medzi preklad/revíziu formou jazykovej pomoci pre audítorov, titulkovania videa a spolupráce v oblasti komunikácie. Tímy pre anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a holandský jazyk navrhli a preložili tlačové správy a zlepšili kvalitu prostredníctvom prispôsobenia správ verejnosti a zohľadnenia kultúrnych rozdielov. Najmä anglické jazykové služby poskytovali pomoc pri vypracúvaní prevažnej väčšiny výstupov EDA v priebehu roka. V prípade výročnej správy sa zúčastnil aj na väčšine predbežných kontradiktórnych a kontradiktórnych zasadnutí s cieľom poskytnúť jazykové poradenstvo pri úpravách textov. Prekladatelia počas roka dokončili 16 úloh v oblasti jazykovej pomoci. Táto činnosť zostala na rovnakej úrovni ako v minulom roku (spolu 14 úloh v roku 2020), najmä preto, že pandémia obmedzila počet auditov na mieste. Tímy pre anglický a francúzsky jazyk poskytli šesťkrát počas roka služby v oblasti titulkovania videa.
	39 Pokračoval projekt TraMS s cieľom nahradiť základný systém riaditeľstva. Projekt TraMS poskytuje príležitosť na zefektívnenie a automatizáciu interných prekladateľských procesov a zároveň poskytuje prekladateľom integrované jazykové nástroje v rámci prostredia. Bol spustený realizačný projekt TraMS (1. fáza) a začala sa práca na jeho vykonávaní formou workshopov s cieľom vymedziť a zmapovať procesy v novom systéme v spolupráci s externými konzultantmi a riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie a inovácie. Hlavná práca na jeho vykonávaní sa uskutoční v rokoch 2022 – 2023.
	40 V priebehu roka sa preskúmali aj procesy činností na účely optimalizácie a s cieľom nájsť možné synergie. Príklady týchto procesov zahŕňajú: 
	o Kontrolu obsahu dvojjazyčného prekladu vytvoreného všetkými jazykovými tímami pomocou systému GroupShare. Jedným zo záverov bolo zosúladiť pracovné postupy a spôsob, akým sa prekladateľské nástroje používajú v softvéri ELS so všeobecnými postupmi riaditeľstva pre jazykové a editorské činnosti počas migrácie do systému TraMS.
	o Veľmi úspešne sa testovalo nové pravidlo na výpočet najskoršieho dátumu uverejnenia v prípade správ. Zabezpečuje lepšie hospodárenie s časom potrebným na splnenie úloh všetkých zainteresovaných strán a poskytuje všetkým zainteresovaným stranám jasné pravidlá.
	o Pracovná skupina sa snažila analyzovať úlohy DMG a TECH s cieľom ďalej zosúladiť operácie a nájsť synergie.
	41 Platnosť opatrení týkajúcich sa odchýlky stanovených v nariadení č. 1 z 15. apríla 1958, zmenenom v roku 2010 a v roku 2015, sa skončila 31. decembra 2021, čo znamená, že írčina má od 1. januára 2022 štatút úradného jazyka inštitúcií EÚ. V roku 2021 riaditeľstvo prijalo troch írskych prekladateľov, aby vytvorili nový jazykový tím.
	42 V roku 2021 bol úradník pre ochranu údajov priamo podriadený generálnemu tajomníkovi a bol vymenovaný nový úradník. Úradník pre ochranu údajov poskytuje odborné znalosti o zákonoch a postupoch ochrany údajov a monitoruje ich uplatňovanie. Oddelenie nespravuje žiadne výdavky.
	43 Žiadosti o poradenstvo týkajúce sa pravidiel ochrany údajov sa v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobili a boli poskytované kurzy a konkrétne usmernenia. Rok 2021 zahŕňal aj prípravu stanovísk a spoluprácu na aktualizáciách interných politík a postupov. Sprehľadnili sa aj pravidlá ochrany údajov, aby ich audítori mohli zdieľať s kontrolovanými subjektmi, najmä pokiaľ ide o právo Dvora audítorov na prístup k informáciám na účel vykonávania jeho audítorských funkcií. 
	44 Rovnako ako úradník pre ochranu údajov aj úradník pre vnútornú bezpečnosť bol priamo podriadený generálnemu tajomníkovi. Úradník pre vnútornú bezpečnosť úzko spolupracuje s riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie a inovácie a nespravuje žiadne výdavky.
	45 Úradník pre vnútornú bezpečnosť v roku 2021 predstavil svoju novú stratégiu na najbližšie roky s dôrazom na priority a výzvy na roky 2021 – 2025. Hlavnou prioritou bude pokračovať vo zvyšovaní povedomia a vzdelávacích činnostiach pre zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti.
	46 Ukázalo sa, že tento rok bol obzvlášť náročný z dôvodu opakovaných kybernetických útokov a porušení ochrany údajov, ako aj množstva hrozieb, ktoré si vyžadovali rýchle opatrenia na nápravu kritických softvérových chýb (pozri bod 31). Dvor audítorov nainštaloval aplikácie na zabezpečenie silnejšej ochrany, prijal bezpečnostné predpisy na ochranu utajovaných skutočností EÚ a pripravil usmernenia o klasifikácii informácií EDA. Okrem toho sa po prvýkrát simulovali dve phishingové kampane s cieľom merať povedomie zamestnancov o kybernetickej bezpečnosti a bola prijatá služba elektronického podpisu, ktorú poskytuje Komisia.
	Obstarávanie na generálnom sekretariáte
	47 V roku 2021 Dvor audítorov využil rokovacie konanie podľa bodu 11.1 písm. b) prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách na uzavretie jednej zmluvy s hodnotou prevyšujúcou 60 000 EUR. Účelom zmluvy bolo obnoviť podnikové predplatné novín Financial Times pre Dvor audítorov na roky 2021 a 2022. Celková hodnota zmluvy bola 168 615 EUR (82 650 EUR na rok 2021 a 85 965 EUR na rok 2022).
	48 Financial Times (FT) sú najuznávanejšími novinami v oblasti obchodu v anglickom jazyku, ktoré poskytujú aj komplexné informácie o politikách EÚ, a sú preto jedinečné a nemajú žiadny zodpovedajúci ekvivalent ani náhradu. Súčasná licencia umožňuje všetkým zamestnancom EDA prístup k digitálnemu obsahu FT tak vo vnútri Dvora, ako aj mimo neho. Cena licencie vychádza zo skutočného kmeňového počtu čitateľov. Doteraz si svoj vlastný účet FT vytvorilo 558 používateľov EDA, pričom 218 z nich predstavuje počet skutočných kmeňových čitateľov v deň ponuky predplatného.
	49 Ročný zoznam zmlúv vrátane zmlúv v hodnote od 15 000 EUR do 60 000 EUR, ktoré boli uzavreté v roku 2021 po rokovacích konaniach, bude k dispozícii na webovom sídle Dvora audítorov do 30. júna 2022.
	50 Všetky rokovacie konania v hodnote presahujúcej 15 000 EUR podliehali prísnym postupom vnútornej kontroly Dvora audítorov, ktoré sa týkali zákonnosti, správnosti a správneho finančného riadenia.
	Výsledky systémov vnútornej kontroly, ktoré uplatňoval generálny sekretariát
	Systémy vnútornej kontroly
	Prehľad riadenia rizík
	Efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly
	Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby
	Informácie, pracovné prostredie a inovácie
	Jazykové a editorské činnosti
	Riaditeľstvo pre predsedníctvo a právny servis

	Závery týkajúce sa systémov vnútornej kontroly

	51 Generálny sekretariát pôsobí v právnom rámci, ktorý zahŕňa: 
	o nariadenie o rozpočtových pravidlách, 
	o služobný poriadok, 
	o rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov, 
	o rokovací poriadok Dvora audítorov, 
	o vnútorné predpisy o plnení rozpočtu, 
	o chartu úloh a zodpovedností povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním,
	o všetky rozhodnutia týkajúce sa využívania ľudských, materiálnych a finančných zdrojov Dvora audítorov. 
	52 Tento právny rámec dopĺňa rámec vnútornej kontroly Dvora audítorov s cieľom zosúladiť ho s integrovaným systémom vnútornej kontroly, ktorý zaviedol Výbor sponzorských organizácií komisie Treadway (rámec COSO). Účelom rámca vnútornej kontroly je zaručiť primeranú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť, správnosť a správne finančné riadenie všetkých finančných transakcií, a uľahčiť dosiahnutie operačných cieľov jednotlivých riaditeľstiev.
	53 Systémy vnútornej kontroly sa v roku 2021 významne nezmenili a správna organizačná štruktúra bola stabilná. Rámec vnútornej kontroly pozostáva z postupov (na základe rámca COBIT 5 pre riaditeľstvo SG2-DIWI), dohľadu zo strany vedenia, preventívnych a zisťovacích kontrol, ako aj automatizovaných kontrol zabudovaných do informačných systémov, ktoré zahŕňajú všetky hlavné procesy generálneho sekretariátu. 
	54 Finančné obchodné procesy sú riadené prostredníctvom systému SAP, čo umožňuje riadne oddelenie povinností medzi začiatkom, overením a potvrdením zo strany povoľujúceho úradníka. Systém zahŕňa kontrolu rozpočtového riadenia, vyhradenia finančných prostriedkov, záväzkov, nákupných objednávok a zmlúv a faktúr v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a vnútornými pravidlami a postupmi Dvora audítorov. Jeho súčasťou sú aj automatizované kontroly na účely predchádzania chybám pri spracúvaní finančných údajov. Okrem toho zamestnanci, ktorí iniciujú procesy a vykonávajú overovanie, postupujú podľa kontrolných zoznamov umožňujúcich posúdiť dodržanie nariadenia o rozpočtových pravidlách pri rozpočtových záväzkoch a platobných príkazoch. 
	55 Všetky tri riaditeľstvá vypracovali program kontrol na hodnotenie súladu s nariadením o rozpočtových pravidlách a rozhodnutiami súdov a z titulu svojej funkcie povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním zaslali generálnemu sekretariátu vyhlásenia o vierohodnosti. Tieto vyhlásenia o vierohodnosti sú doplnené vyhláseniami o vierohodnosti zvyšných riaditeľstiev EDA, oddelení a vedúcich kabinetov, ktorí povolili výdavky v roku 2021 (pozri bod 07).
	56 Kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby vychádzali z analýzy rizík na rok 2021, výsledkov kontrol vykonaných za rok 2020, komunikácie s Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov, odporúčaní interných a externých audítorov a ďalších informácií vyvodených z podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2020. Systém zahŕňa ex ante a ex post kontroly a zameriava sa hlavne na finančné aspekty, ale aj na ostatné nefinančné riziká. Prehľad vykonaných kontrol je uvedený v tabuľke 7. Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov zodpovedá za kontrolu miezd Európskeho dvora audítorov a finančných práv jeho zamestnancov.
	Tabuľka 7 – Kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby
	Finančné práva 
	Ex ante/Ex post 1)
	1
	Odmeny zamestnancom a členom EDA spravované Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov
	Ex post 1)
	2
	Zákonnosť a správnosť platieb vykonaných v rozpočtových riadkoch riadených riaditeľstvom (okrem výdavkov na služobné cesty a reprezentáciu)
	Ex post
	3
	Služobné cesty zúčtované Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov, na základe príručky EDA o služobných cestách a súvisiaceho vykonávacieho rozhodnutia
	Ex ante 2)/Ex post
	4
	Ex ante 
	Výdavky na reprezentáciu členov EDA a na pohonné hmoty
	5
	Krížové kontroly výdavkov členov na služobné cesty a reprezentáciu, sledovanie spotreby paliva v služobných vozidlách
	Ex post
	6
	Ex post
	Miesto pobytu zamestnancov EDA
	7
	Presnosť a úplnosť dokumentov v osobných spisoch zamestnancov
	Ex post
	8
	Neprítomnosť a pracovný čas zamestnancov 
	Ex post
	9
	Ex post
	Podmienky pivnice
	10
	Drobná hotovosť
	Ex post
	11
	Poznámka: 1) Kontroly vykonané Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov. 2) Len pri služobných cestách potvrdených riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	Zdroj: Riaditeľstvo pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby.
	57 Kontroly vykonávané riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie a inovácie vychádzali z výsledkov preskúmania zoznamu rizík v roku 2022, posúdenia vyspelosti procesu z roku 2021 a následnej kontroly opatrení prijatých na základe odporúčaní vnútorného auditu. Zohľadnili sa aj kontroly vykonané externým audítorom v rámci každoročného preskúmania IT. Na všetky finančné transakcie v riaditeľstve okrem rozpočtového riadka Knižnica a archívy sa vzťahuje ex ante kontrola zameraná na zistenie nesúladu s nariadením o rozpočtových pravidlách a prípadných administratívnych chýb (napr. nesprávnych odkazov, chybných údajov v textových poliach a chýbajúcich iných ako kritických príloh). Kontroly zahrnuté do riadenia procesu dopĺňajú ex post kontroly. Ich súčasťou sú pravidelné kontroly obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou:
	1) súlad s formálnymi náležitosťami novej zákazky na operácie IT a dodržiavanie existujúcich kľúčových ukazovateľov výkonnosti;
	2) správnosť finančného riadenia projektu K2;
	3) uplatňovanie pravidelných externých opráv na účely zabezpečenia IT;
	4) kontroly administrátorských práv na laptopoch;
	5) efektívnosť nástroja na monitorovanie softvéru;
	6) dodržiavanie termínov odovzdania;
	7) existencia vyhlásení o ochrane súkromia v nástrojoch Dvora audítorov na spracúvanie osobných údajov;
	8) úplnosť dokumentácie požadovanej na účely fakturačných platieb;
	9) súlad s postupom riadenia zrušenia viazanosti.
	58 Kontroly vykonané riaditeľstvom pre jazykové a editorské činnosti vychádzali z analýzy rizík na rok 2021 a výsledkov kontrol vykonaných za rok 2020. Zameriavali sa na finančné hľadiská, kvalitu poskytnutých jazykových služieb a aspekty IT a organizácie riaditeľstva. Ex post kontroly zahŕňali:
	o zákonnosť a správnosť platieb vykonaných v rozpočtových riadkoch spravovaných riaditeľstvom,
	o efektívnosť a kvalitu nástrojov počítačom podporovaného prekladu (CAT), 
	o kvalitu dodaných prekladov spolu so systémom používateľskej spätnej väzby, v ktorom sa analyzujú pripomienky používateľov.
	59 Od roku 2016 a po prijatí rámca EDA na riadenie rizík sa od audítorských komôr a riaditeľstiev EDA vyžaduje vypracovanie analýzy rizika ich činnosti. Analýza zahŕňa opis vplyvu v prípade, že sa riziko prejaví, zavedené vnútorné kontroly a opatrenia prijaté na zníženie pravdepodobnosti výskytu rizika a jeho možného vplyvu. Na základe vykonaných kontrol sa zostavujú akčné plány riadenia rizika, ktoré sa zohľadňujú pri navrhovaní a vykonávaní ex ante a ex post kontrol. Výsledky týchto kontrol sa následne zohľadňujú vo výročnom vyhlásení povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním vo výročnej správe o činnosti, ako aj pri posúdeniach rizika v nasledujúcom roku. Pri navrhovaní systémov vnútornej kontroly sa zohľadňuje aj nákladová efektívnosť kontrol.
	60 Hlavné riziká stanovené v cykle posudzovania rizika na rok 2021 sa týkali:
	o vplyvu pandémie COVID-19 na zdroje a pracovné podmienky EDA vrátane prispôsobenia sa novej realite hybridnej organizácie práce, ako aj na zdravie a bezpečnosť zamestnancov,
	o nesúladu s nariadením o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb a hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností. Riziko tiež zahŕňa riziko podvodu v súvislosti s častejším využívaním elektronických faktúr.
	o závislosti od externe zabezpečovaných činností a ich kvality (vrátane kvality činností zabezpečených Komisiou),
	o prípadov porušenia ochrany údajov alebo prípadov nedodržania predpisov o ochrane osobných údajov vrátane prípadov spôsobených kybernetickými útokmi. Toto riziko zahŕňa aj administratívne zaťaženie komplexného právneho rámca a rámca predkladania správ v súvislosti s prekážkami zabezpečenia a ochrany údajov,
	o záležitostí týkajúcich sa zamestnancov, napríklad problému uspokojenia potrieb v oblasti náboru, poskytnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov, príťažlivosti pre zamestnancov a ich udržania, ako aj starnutia pracovnej sily.
	61 Činnosť Dvora audítorov podlieha intenzívnej verejnej kontrole. Audity Dvora audítorov sa realizujú otvorene a transparentne a výsledky sa priebežne oznamujú verejnosti. Nedávno boli v médiách uverejnené články o EDA a jeho vnútorných pravidlách. Naším cieľom je vyjasniť všetky nezodpovedané otázky s orgánom zodpovedným za udelenie absolutória.
	62 Všetky riaditeľstvá preskúmali výsledky svojich ex ante a ex post kontrol v januári 2022. Kontrolami sa nezistili žiadne závažné nedostatky v systémoch vnútornej kontroly. Riaditelia tiež preskúmali stav všetkých nedoriešených odporúčaní vnútorného auditu s cieľom zabezpečiť ich vykonanie v požadovaných termínoch. Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním preskúmal informácie uvedené v správach o vnútorných kontrolách uvedených troch riaditeľov pred podpísaním vyhlásenia v súlade s článkom 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
	63 Ex ante kontroly vykonané riaditeľstvom pre ľudské zdroje, financie a všeobecné služby (body 4 a 5 v tabuľke 7) nepoukázali na žiadne závažné problémy za rozpočtový rok 2021, pokiaľ ide o výdavky na služobné cesty potvrdené riaditeľstvom, výdavky členov na reprezentáciu a spotrebu paliva v služobných vozidlách. Európsky dvor audítorov preskúmal primeranosť príslušných pravidiel na začiatku roka 2022.
	64 Do ex post kontrol zákonnosti a správnosti platieb uskutočnených z rozpočtových riadkov, za ktoré je riaditeľstvo zodpovedné, bola zahrnutá náhodná vzorka 126 platieb, t. j. približne 19 % všetkých platieb, ktoré boli podrobené kontrole (bod 3 v tabuľke 7). Kontrolami sa zistili formálne nezrovnalosti pri troch platbách, ktoré však nemali žiadny finančný vplyv: dve platby mali byť čiastočne zaúčtované na rok 2020 a jedna bola vyplatená za rozpočtový záväzok, ktorému nepredchádzal právny záväzok. Tieto prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA a zamestnancom boli pripomenuté platné pravidlá. Celkovo boli platby zákonné a správne a požadovaná dokumentácia bola k dispozícii. Systém SAP a jeho automatické kontroly, ako aj skutočnosť, že pracovníci riaditeľstva sú veľmi dobre oboznámení s nástrojom (ktorý sa používa od roku 2008), umožňujú pokračovanie činnosti v súlade s obvyklými postupmi. Častejšie využívanie práce z domova nemalo ani naďalej dosah na postupy riadenia.
	65 Počet služobných ciest v roku 2021 sa zvýšil, naďalej však zostal pod úrovňou spred pandémie. Vnútorný audítor zistil chyby vo výdavkoch na služobné cesty, ktoré neodhalili ani ex ante či ex post kontroly. Ex post kontroly výdavkov na služobné cesty (body 4 a 6 v tabuľke 7) nepoukázali na závažné problémy v súvislosti s úhradou služobných ciest Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov a nevyplynulo z nich, že by zistené nedostatky mali podstatný vplyv na zákonnosť a správnosť výdavkov. Väčšina zistených chýb sa týkala výpočtu denných príspevkov a náhrad cestovných výdavkov na služobné cesty kombinovaných so súkromnými cestami. Krížové kontroly náhrad výdavkov na reprezentáciu v porovnaní s dennými príspevkami vyplatenými za služobné cesty nepoukázali na žiadne chyby.
	66 Výdavky na služobné cesty skontrolovali aj riaditeľstvá a vedúci kancelárie, ktorí využili tento rozpočtový riadok a ktorí boli vymenovaní subdelegovaním ako povoľujúci úradníci, a predložili príslušné vyhlásenie o vierohodnosti generálnemu sekretariátu. V kontrolách sa neupozornilo na žiadne významné chyby v postupoch týkajúcich sa služobných ciest v roku 2021. Pri niektorých služobných cestách bolo potrebné doplniť dokumentáciu, ale vykonané ex ante kontroly väčšiny služobných ciest umožnili vyriešiť prevažnú časť možných problémov až k ich príčine. 
	67 Analýza potvrdení cestovných príkazov a vykázaných výdavkov ukázala, že prevažnú väčšinu z nich povolili povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním. Z 1 732 cestovných príkazov a výkazov výdavkov bolo 60 potvrdených bez formálneho oprávnenia, väčšinou z dôvodu nahratia nesprávnych informácií do systému. Zaviedol sa nový postup s cieľom zabrániť výskytu takýchto situácií v budúcnosti. Okrem toho 43 služobných ciest bolo potvrdených až po odchode člena či zamestnanca. Tieto prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA.
	68 Ex post kontroly služobných ciest tiež zahŕňali kontrolu náhrad za nevyužité letenky a dospelo sa k záveru, že miera úhrady je vysoká a že tieto náhrady sú dobre spravované. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch budú výsledky kontrol oznámené zamestnancom.
	69 Celkovo boli výsledky kontrol Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov pozitívne. Ex ante kontrolami týkajúcimi sa finančných práv sa nezistili žiadne osobitné problémy. Z ex post kontrol vplynulo, že bola vysvetlená a odôvodnená variabilita miezd za predchádzajúcich 12 mesiacov a že príspevky na usídlenie a rodičovské/rodinné dávky boli oprávnené. Vymáhanie pohľadávok bolo potrebné:
	o v štyroch prípadoch týkajúcich sa príspevkov na vzdelávanie, 
	o v jednom prípade týkajúcom sa výpočtu daní zo mzdy,
	o v jednom prípade týkajúcom sa denných paušálnych príspevkov na stravu a ubytovanie priznaných v prvých mesiacoch dlhodobého pobytu v mieste výkonu zamestnania,
	o v jednom prípade týkajúcom sa denných príspevkov pre zamestnancov, ktorí nastupujú do zamestnania alebo menia miesto výkonu práce, ak im bolo udelené osobitné pracovné voľno z dôvodu sťahovania.
	70 Miesto pobytu zamestnancov (body 1 a 2 v tabuľke 7) bolo overené na základe vzdialenosti medzi miestom výkonu práce a nahláseným miestom bydliska. Kontroly ukázali, že okrem siedmich prípadov všetci zamestnanci žili vo vzdialenosti viac ako 80 km od miesta výkonu práce. Sedem sporných prípadov bude podrobených následnej kontrole. Bol tiež overený trvalý pobyt náhodne vybraných 15 zamestnancov. Všetci zamestnanci vybraní do kontrolnej vzorky predložili dostatočné dôkazy, ktorými doložili svoju nahlásenú adresu.
	71 Pri správe spisov zamestnancov sa naďalej využíval postup, v ktorom sa zohľadňovala pandémia. Na kontrolu bolo náhodne vybraných dvadsať osobných spisov (nereprezentatívna vzorka) (bod 8 v tabuľke 7) a v 11 prípadoch bola zistená chýbajúca dokumentácia. Medzi najdôležitejšie chýbajúce dokumenty patrili sobášny list, preukaz totožnosti, osvedčenie o mieste pobytu, transfer dôchodkových práv, osvedčenie o treťom jazyku na účely povýšenia, rodný list a rozhodnutie o práci na čiastočný úväzok.
	72 Budú stanovené nové interné postupy s cieľom spresniť dokumenty, ktoré majú byť súčasťou osobného spisu pri nábore zamestnanca alebo pri medziinštitucionálnom preložení. Tieto postupy by sa mali vykonávať v spolupráci s ďalšími inštitúciami, a to najmä s Úradom Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov.
	73 Ex post kontroly sa zamerali aj na neprítomnosť a pracovný čas zamestnancov (bod 9 v tabuľke 7) a priniesli tieto výsledky: 
	o vymáhanie pohľadávok za deväť dní náhradného voľna z dôvodu náhrady nadčasov,
	o pozastavenie vyplácania príspevku trom zamestnancom, ktorí boli práceneschopní dlhšie ako 30 dní,
	o schválenie 31 období práce na čiastočný úväzok zo zdravotných dôvodov,
	o prehodnotenie šiestich prípadov invalidity a začatie nového prípadu, 
	o vykonanie dvoch lekárskych kontrol.
	74 Zvyšné ex post kontroly (bod 10 a 11 v tabuľke 7) nepoukázali na žiadne vážne problémy. Celkovo bolo v registri výnimiek zaznamenaných päť nezrovnalostí a jedna výnimka. Nemali finančný vplyv a boli prijaté opatrenia na vyriešenie všetkých zistených udalostí.
	75 Ex ante kontrolami vykonanými riaditeľstvom pre informácie, pracovné prostredie a inovácie, ktoré sa zamerali na finančné transakcie v systéme SAP, sa nezistili žiadne závažné nedostatky. Z 2 008 transakcií v systéme SAP vrátane objednávok, žiadostí o platbu a faktúr bolo vrátených na opravu len 45, čo predstavuje nepatrné zvýšenie v porovnaní s rokom 2020. Účelom vrátenia bolo najmä doplnenie dokumentácie, oprava informácií alebo potvrdenie potreby nákupov. Okrem toho sa kontrolami zistili dve formálne nezrovnalosti týkajúce sa platby vykonanej bez právneho záväzku a platby vykonanej bez úplného poskytnutia objednaných služieb a položiek. Oba prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA.
	76 Ex post kontrola administrátorských práv na laptopoch (zarážka 4 bodu 57) viedla k odstráneniu deviatich účtov, zákazu troch účtov a vytvoreniu 10 účtov a nového pracovného postupu v službe Service Now s cieľom spravovať poskytovanie privilegovaných účtov v IT prostredí EDA. Riaditeľstvo tiež zistilo, že niektoré licencie sa nevyužívajú, a preto bola ukončená ich platnosť (zarážka 5 v bode 57). Pri zvyšných kontrolách sa nezistili žiadne závažné problémy. Pri väčšine kontrol (týkajúcich sa zarážok 1, 2, 6, 7, 8 a 9 v bode 57) sa identifikovali možné zlepšenia súčasných postupov.
	77 Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa kontrolovalo aj dodržiavanie nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o hranicu 15 000 EUR pre celkové nadobudnutie na jedného dodávateľa. Kontroly neodhalili žiadnu závažnú chybu alebo nedostatok. V jednom prípade presiahli objednávky podobných služieb u jedného dodávateľa 15 000 EUR za obdobie štyroch rokov. Oba prípady sa vysvetlili a zahrnuli do registra výnimiek EDA. 
	78 Ex post kontroly zákonnosti a správnosti platieb uskutočnených v rozpočtových riadkoch, za ktoré je uvedené riaditeľstvo zodpovedné, dospeli k celkovému záveru, že platby boli zákonné a správne a že bola k dispozícii požadovaná dokumentácia. Boli zistené tri prípady nedodržiavania pravidiel, keď právny záväzok trvajúci niekoľko dní nebol krytý rozpočtovým záväzkom. Tieto prípady boli zahrnuté do registra výnimiek EDA.
	79 Nástroje CAT vo veľkej miere používajú rôzne jazykové tímy, s výnimkou anglického tímu, ktorý má vzhľadom na osobitnú povahu svojej práce vlastné postupy. Len 1,1 % skontrolovaných segmentov malo status „neschválený/nepodpísaný preklad“.
	80 Európsky parlament kontroloval kvalitu prekladov EDA prvýkrát v roku 2021. Kontroly sa zamerali na preklady 10 jazykových tímov, v ktorých hlavní manažéri nezabezpečovali kontrolu kvality, keďže mali iný materinský jazyk. Vybralo sa desať dokumentov, ktoré zahŕňali hlavné typy textov vypracúvaných Dvorom audítorov, a v každom z 10 vybraných dokumentov sa skontrolovali dve strany (spolu 200 strán, t. j. 2 x 10 x 10). V prípade siedmich jazykov neboli zistené žiadne závažné problémy. Pri zvyšných troch jazykoch bolo niekoľko dokumentov hodnotených nižším skóre ako 80 % a analyzovali sa pripomienky hodnotiteľov. Kvalita prekladov sa kontrolovala aj na základe pripomienok používateľov služieb riaditeľstva. V roku 2021 bolo predložených 89 pripomienok, najmä od zamestnancov Dvora audítorov, ale aj od iných subjektov.
	81 Z kontrol vyplynulo, že výsledky boli väčšinou pozitívne. Hlavní manažéri jazykových útvarov dospeli na základe výsledkov kontrol k záveru, že preklady majú prijateľnú kvalitu a zaslali riaditeľovi vyhlásenia o vierohodnosti.
	82 Riaditeľstvo pre predsedníctvo je zodpovedné za rozpočtový riadok týkajúci sa komunikácie Dvora audítorov a medziinštitucionálnych vzťahov, ktorý v roku 2021 obsahoval rozpočtové prostriedky vo výške 250 000 EUR. Právny servis je zodpovedný za rozpočtový riadok týkajúci sa výdavkov na právne služby a náhrady škody, ktorý dosahoval sumu 50 000 EUR. Vykonanými kontrolami sa nezistili žiadne významné chyby týkajúce sa uvedených rozpočtových riadkov.
	83 Z ex ante a ex post kontrol za rok 2021 vyplynulo, že systém vnútornej kontroly generálneho sekretariátu funguje efektívne a primerane a že finančné a nefinančné riziká sú v rôznych riaditeľstvách sekretariátu pod kontrolou. Pri kontrolách sa prevažne zistilo niekoľko nevýznamných chýb, ako aj potreba zrevidovať niektoré postupy. Náklady na kontroly sa považujú za primerané, keďže na túto úlohu je vyčlenených 15,2 ekvivalentu plného pracovného času (vrátane 0,2 ekvivalentu plného pracovného času v Úrade pre správu a úhradu individuálnych nárokov). Preskúmanie takisto preukázalo spoľahlivosť systému riadenia, ktorý je založený na integrovanom softvéri a zahŕňa významný podiel automatických kontrol.
	84 V roku 2021 sa v dôsledku odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit v systéme vnútornej kontroly kládol väčší dôraz aj na nákladovú efektívnosť kontrol a na vplyv pandémie na vykonávané kontroly. Tým sa zvýšila kvalita podávania správ a zdôraznila úloha rámca vnútornej kontroly Dvora audítorov.
	85 Celkový záver správy vnútorného audítora o systémoch vnútornej kontroly v roku 2021 je kladný: v prípade väčšiny vysokorizikových oblastí práce generálneho sekretariátu sú zavedené spoľahlivé kontroly a zachovalo sa rozdelenie povinností medzi rôznymi zamestnancami v súvislosti s ex ante a ex post kontrolami. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by vážne spochybnili spoľahlivosť vyhlásení o vierohodnosti, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť finančných transakcií v roku 2021 (pozri bod 65).
	Opatrenia prijaté v nadväznosti na rozhodnutie o udelení absolutória za rok 2019
	86 Európsky parlament udelil 29. apríla 2021 absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2019. Ďalej sa uvádza prehľad opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky z tohto rozhodnutia o absolutóriu.
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	1. berie na vedomie, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; s uspokojením berie na vedomie stanovisko audítora, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a reálny obraz o jeho finančnej situácii;
	NEUPLATŇUJE SA
	2. konštatuje, že v roku 2019 bol rozpočet Dvora audítorov vo výške 146 890 000 EUR (v porovnaní so 146 469 000 EUR v roku 2018 a 141 240 000 EUR v roku 2017) a že do konca roka 2019 bolo 98 % všetkých rozpočtových prostriedkov viazaných (v porovnaní s 96,21 % v roku 2018 a 97,73 % v roku 2017);
	NEUPLATŇUJE SA
	3. pripomína, že rozpočet Dvora audítorov je z veľkej časti administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú (hlava 1), ako aj výdavky na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady (hlava 2);
	NEUPLATŇUJE SA
	Plnenie rozpočtu
	Považujeme za vhodnejšie monitorovať plnenie rozpočtu hlavy 2, najmä mieru platieb, z dvojročného hľadiska. Z toho vyplýva, že za dvojročné obdobie (2018 – 2019) sa uskutočnilo 91,38 % platieb rozpočtových prostriedkov za rok 2018 a 98,04 % platieb záväzkov. Na ročnom základe bola na konci roka 2019 miera viazaných rozpočtových prostriedkov 96,94 %. Platby záväzkov predstavovali 64,17 % a platby rozpočtových prostriedkov 62,21 %.Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 v roku 2021 dosiahla 95,39 % (v porovnaní s 93,38 % v roku 2020). Platby predstavovali 50,44 % konečných rozpočtových prostriedkov a 52,88 % záväzkov (v roku 2020 to bolo 51,46 % a 55,11 %). Záväzky prenesené do roku 2022 v súlade s článkom 12 nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 44,95 % konečných rozpočtových prostriedkov a 47,12 % záväzkov (v roku 2020 to bolo 41,92 % a 44,89 %). V každom prípade budeme pokračovať v úsilí o zlepšenie miery plnenia platieb.
	4. pripomína, že miery plnenia pri hlave 2 sa dostatočne nezlepšujú, pričom miera záväzkov bola 64,17 % (v porovnaní s 59,13 % v roku 2018 a 57,13 % v roku 2017) a miera platieb bola 62,21 % (v porovnaní s 55,11 % v roku 2018 a 55,75 % v roku 2017); zdôrazňuje, že Dvor audítorov v dokumente nadväzujúcom na uznesenie o udelení absolutória za rok 2018 potvrdil, že bude aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí zlepšovať miery plnenia a že bude starostlivo zvažovať svoje rozpočtové odhady;
	5. berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že je vhodnejšie monitorovať vykonávanie rozpočtu hlavy 2 za obdobie dvoch rokov; uznáva, že počas dvojročného obdobia 2018 – 2019 sa realizovalo 91,38 % platieb rozpočtových prostriedkov a 98,04 % platieb záväzkov;
	6. berie na vedomie prenosy, napr. 3 057 772 EUR v roku 2019 v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný a nehnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba) v porovnaní so 4 310 280 EUR v roku 2018 v dôsledku prebiehajúcich IT projektov; zdôrazňuje, že celkové prenosy v rámci kapitoly 2 od roku 2018 do roku 2019 predstavovali 6 068 597 EUR, a domnieva sa, že je pozitívne, že výsledkom boli platby z prenesených rozpočtových prostriedkov vo výške 5 777 454 EUR;
	NEUPLATŇUJE SA
	7. konštatuje, že na základe prenosu rozpočtových prostriedkov z hlavy 1 a 2 z rozpočtového roka 2018 do rozpočtového roka 2019 vo výške 7 406 944 EUR sa uskutočnili platby vo výške 6 553 576 EUR, t. j. miera čerpania dosahovala 88,48 %, čo sa zhoduje s mierou čerpania v roku 2018;
	NEUPLATŇUJE SA
	Konkrétne oblasti: Administratíva
	Audit okruhu 5 VFR „Administratíva“ sa riadi metodikou auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti Dvora audítorov a umožňuje nám poskytnúť konkrétne hodnotenie. Už mnoho rokov sústavne uvádzame, že ide o oblasť s nízkym rizikom, v ktorej je miera chybovosti pod úrovňou významnosti. Naša audítorská práca v roku 2019 zahŕňala preskúmanie systémov dohľadu a kontroly vo vybraných orgánoch EÚ a zvýšenie počtu zmluvných zamestnancov.
	8. oceňuje, že Dvor audítorov skúma návrh z uznesenia o udelení absolutória za rok 2018, že by sa mala predložiť nezávislá výročná správa o inštitúciách Únie ako súčasť úvah o stratégii Dvora audítorov na roky 2021 – 2025, ktorá by sa mala prijať do konca roka 2020; v tejto súvislosti opätovne pripomína, že je potrebné, aby Dvor audítorov dôkladnejšie preskúmal každú inštitúciu s cieľom umožniť Parlamentu plniť si povinnosti orgánu udeľujúceho absolutórium;
	V súlade s našou stratégiou na roky 2021 – 2025 sa budeme usilovať doplniť kvantitatívne informácie v našej výročnej správe o kvalitatívne prvky založené na výsledkoch konkrétnych systémov a práce na dodržiavaní predpisov. Programový prístup Dvora audítorov zahŕňa starostlivý výber auditov, pričom sa zohľadňujú naše strategické ciele, zistené riziká a názory zainteresovaných strán (vrátane názorov Konferencie predsedov výborov EP). Robíme všetko pre to, aby sme vybrali relevantné témy auditu s dostupnými zdrojmi.
	Dvor audítorov v súčasnosti skúma svoj prístup k auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti, ale konštatuje, že na zabezpečenie miery chybovosti pre ďalšie oblasti výdavkov by bolo potrebné výrazné zvýšenie zdrojov.
	9. víta, že Dvor audítorov je odhodlaný na základe žiadosti Parlamentu vypracovať prvú správu o výkonnosti v rámci rozpočtu Únie, ktorej cieľom je posúdiť výsledky dosiahnuté prostredníctvom výdavkov v rámci rozpočtu Únie, a to najmä posúdením výkonnosti každej politiky Únie; domnieva sa, že audit výkonnosti je nevyhnutný na posúdenie skutočného vplyvu investícií Únie;
	NEUPLATŇUJE SA
	10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov poskytol v nadväznosti na uznesenie o udelení absolutória za rok 2018 len obmedzené odpovede na poznámky Parlamentu; zdôrazňuje, že tieto informácie majú zásadný význam pre Výbor pre kontrolu rozpočtu Parlamentu, aby mohol určiť, či Dvor audítorov vykonal odporúčania Parlamentu; vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej najbližšej správy o následných opatreniach zahrnul všetky potrebné odpovede a podrobnejšie vysvetlenia k vykonávaniu odporúčaní Parlamentu s výslovným odkazom na každý odsek uznesenia a poskytol všetky potrebné dokumenty;
	Opatrenia Dvora audítorov prijaté v nadväznosti na uznesenie o absolutóriu
	EDA sa vynasnaží vo svojich správach poskytnúť čo najpodrobnejšie odpovede o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória a je pripravený poskytnúť všetky podporné dokumenty a ďalšie podrobnosti, ak sa to bude považovať za potrebné.
	11. zohľadňuje odporúčanie Dvora audítorov, aby Komisia každoročne uverejňovala výročnú správu o riadení a výkonnosti s cieľom preskúmať správnosť predložených informácií a podať o nich správu; berie na vedomie obmedzenia vyplývajúce z pandémie COVID-19, ktoré Dvor audítorov prinútili uverejniť svoju výročnú správu za rok 2019 v novembri
	NEUPLATŇUJE SA
	2020;
	Ľudské zdroje
	Nábor a kariérne príležitosti
	12. konštatuje, že na konci roka 2019 dosahoval počet stálych a dočasných miest 853 v porovnaní s 891 miestami v roku 2013, čo predstavuje nárast o 4,26 %; konštatuje, že počet stálych pracovných miest sa znížil o 6,91 percentuálneho bodu, zatiaľ čo počet dočasných pracovných miest sa zvýšil o 10,07 percentuálneho bodu; žiada Dvor audítorov, aby posúdil, či rastúca tendencia využívania dočasných pracovných miest predstavuje reakciu na osobitné potreby Dvora audítorov alebo je skôr reakciou na rozpočtové obmedzenia; konštatuje, že celkový počet zamestnancov sa neustále prehodnocuje a že schválený plán pracovných miest Dvora audítorov zostáva rovnaký ako v rokoch 2017 a 2018 s 853 miestami; konštatuje, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a v súlade s výsledkom rokovaní sa plán pracovných miest v priebehu roku 2019 prispôsobil;
	Podobne ako iné inštitúcie EÚ so sídlom v Luxemburgu, aj EDA má čoraz väčšie problémy s prijímaním a udržaním úradníkov zo zoznamov úspešných uchádzačov výberových konaní EPSO, keďže mnohí z nich radšej začínajú svoju kariéru v inštitúciách EÚ v Bruseli. Hlavným dôvodom sú čoraz vyššie životné náklady v Luxembursku, ktoré sa na rozdiel od iných krajín EÚ nekompenzujú korekčným koeficientom. Preto EDA v posledných rokoch čoraz častejšie prijímal dočasných zamestnancov v nižších platových triedach AD a pri viacerých príležitostiach organizoval výberové konania pre audítorov prijatých ako dočasní zamestnanci.
	13. oceňuje, že Dvor audítorov v súlade so svojou stratégiou na roky 2018 až 2020 rozšíril svoje kontakty s výskumníkmi, akademickou obcou a think-tankmi a že Dvor audítorov od 1. júna 2020 vyslal 15 svojich zamestnancov do iných medzinárodných inštitúcií; konštatuje, že Dvor audítorov pravidelne prijíma zamestnancov vyslaných z iných medzinárodných orgánov a že Dvor audítorov takisto poskytol 55 odborných stáží (v porovnaní so 60 v roku 2018) pre absolventov univerzít na obdobie od troch do päť mesiacov; konštatuje, že v roku 2019 bolo šesť stáží neplatených; žiada Dvor audítorov, aby stážistom poskytoval príspevky, z ktorých sa uhradia prinajmenšom ich životné náklady, a to aj v prípade krátkodobých stáží; víta, že Dvor audítorov uzavrel niekoľko partnerstiev s univerzitami a profesijnými organizáciami s cieľom budúcej spolupráce;
	Stáže EDA
	Všeobecne platí, že Dvor audítorov poskytuje stážistom príspevok, ktorý pokrýva aspoň ich životné náklady, a to aj v prípade krátkodobých stáží. Šesť neplatených stáží v roku 2019, ktoré uvádza Európsky parlament, predstavovalo „atypické“ stáže, ktorých cieľom bolo povzbudiť stážistov, aby sledovali prácu Dvora audítorov. Väčšina z nich bola na krátke obdobie (maximálne jeden mesiac) a len dve boli na obdobie troch mesiacov. Traja zo stážistov pochádzali z národných kontrolných úradov, a preto ich platili ich inštitúcie. V prípade jednej stáže, ktorá sa týkala veľmi krátkeho obdobia (od 1. do 30. 6. 2019), stážista už žil v Luxembursku a ďalšia stáž nasledovala po dohode s prekladateľskou školou v Belgicku, ktorá každoročne vyberie jedného stážistu na absolvovanie krátkej stáže (1. 2. – 30. 4. 2019) na Dvore audítorov.
	14. konštatuje, že politika prijímania zamestnancov Dvora audítorov na základe reformy z roku 2016 a všeobecných zásad a podmienok zamestnávania inštitúcií Únie robí z Dvora audítorov organizáciu zameranú na vykonávanie úloh; konštatuje, že zamestnanci sú pridelení do spoločných ľudských zdrojov na úrovni celého Dvora audítorov, z ktorej sa zdroje prideľujú do audítorských komôr a na úlohy; konštatuje, že v procese prideľovania úloh zamestnancom zo spoločných ľudských zdrojov kladie Dvor audítorov osobitnú pozornosť na zabezpečenie toho, aby boli potrebné odborné znalosti a ľudské zdroje dostupné včas a aby sa uskutočňovala primeraná postupná rotácia zamestnancov v rámci tímov, a to prostredníctvom ich pravidelného preraďovania;
	NEUPLATŇUJE SA
	15. oceňuje, že Dvor audítorov prijal opatrenia v nadväznosti na prieskum spokojnosti zamestnancov z roku 2018 a vykonal činnosti týkajúce sa dobrých podmienok zamestnancov, ako je sieť dôverných kontaktných osôb Dvora audítorov v celej organizácii, že sa zamestnancom poskytuje odborná a v prípade potreby anonymná podpora; konštatuje, že Dvor audítorov ponúka aj päť bezplatných stretnutí so psychológmi, usporadúva prezentácie o tom, ako prekonať vyhorenie, a pre vedúcich pracovníkov o tom, ako odhaliť obťažovanie a riešiť ho;
	NEUPLATŇUJE SA
	Rodová rovnováha
	V posledných rokoch sa rodová vyváženosť medzi manažérmi EDA zlepšila: do januára 2022 sa podiel žien vo funkcii riaditeľa zvýšil na 40 %, zatiaľ čo podiel žien medzi hlavnými manažérmi je 37 %. Nová politika a akčný plán rozmanitosti a začlenenia na roky 2021 – 2025 obsahujú niekoľko opatrení na podporu žien v riadiacich funkciách:
	 pokračovať v praxi generálneho tajomníka pravidelne zasielať e-mail riaditeľom a hlavným manažérom s cieľom povzbudiť audítorky, aby sa stali vedúcimi úloh,
	16. je znepokojený poklesom počtu žien na pozícii riaditeliek z 30 % v roku 2018 na 20 % v roku 2019 a poklesom počtu žien na pozícii vedúcich oddelení z 39 % v roku 2018 na 35 % v roku 2019; konštatuje však mierny nárast počtu členiek Dvora audítorov z 21 % v roku 2018 (6 z 28 členov) na 25 % v roku 2019 (7 z 28 členov); zdôrazňuje záväzok Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu podporovať revíziu postupu nominácie členov Dvora audítorov s cieľom dosiahnuť rodovú rovnováhu (v roku 2019 bolo medzi členmi 7 žien a 21 mužov); pripomína výzvu členským štátom, aby aktívnejšie povzbudzovali ženy, aby sa prihlásili na tieto druhy pozícií; opakuje, že Rada by mala počas postupu vymenovania vždy navrhnúť aspoň dvoch kandidátov, jednu ženu a jedného muža;
	 uskutočniť rozhovory alebo anonymné prieskumy so zamestnankyňami (AD 9 a vyššie), ktoré váhajú, či prevezmú vedúcu pozíciu, s cieľom pochopiť ich dôvody a navrhnúť alternatívne riešenia (napr. dvaja úradníci, ktorí majú spoločnú úlohu vedúceho/vedúcej úlohy),
	 zorganizovať neformálne stretnutia, na ktorých sa vedúci úlohy so skúsenosťami môžu podeliť o svoje vedomosti.
	 zabezpečiť, aby riaditelia raz za polroka podávali správy svojim komorám o podiele žien a mužov v pozíciách vedúcich úlohy, a následne podávať správy generálnemu sekretariátu. Generálny tajomník predkladá správnemu výboru každý polrok aktuálne údaje,
	 organizovať odbornú prípravu, koučing a poradenstvo pre zamestnankyne, ktoré poskytnú odborníci na kariéru aj iné ženy, ktoré môžu slúžiť ako vzory,
	 uskutočniť rozhovory so ženami zúčastňujúcimi sa na programe rozvoja vedenia, vypracovať diskusný dokument s informáciami o ich motivácii a obmedzeniach a ponúknuť podporné opatrenia, ako je mentorstvo a koučing, preskúmať existujúce podporné iniciatívy, ako je program Komisie na rozvoj ženských talentov,
	 uskutočniť výstupné rozhovory s osobami, ktoré odchádzajú z Dvora audítorov, zahŕňajúce aj otázky na objasnenie, prečo ženy odchádzajú, a vypracovať dokument, v ktorom sa zhrnie to, čo z rozhovorov vyplynulo. Raz ročne analyzovať všetky výstupné rozhovory a diskutovať o získaných ponaučeniach s príslušnými útvarmi.
	17. víta pokračujúce snahy Dvora audítorov podporovať na administratívnej úrovni rovnaké kariérne možnosti pre zamestnancov a najmä zlepšiť rodovú rovnováhu na riadiacich pozíciách; konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2019 spustil program na rozvoj vodcovstva zameraný na rozvoj zručností potenciálnych riadiacich pracovníkov s rovnakým zastúpením mužov aj žien;
	NEUPLATŇUJE SA
	Opatrenia prijaté v nadväznosti na akčný plán na roky 2018 – 2020 sa uskutočnili v rámci väčšieho projektu na prípravu nového akčného plánu politiky rozmanitosti a začlenenia EDA na roky 2021 – 2025, ktorý bol prijatý v máji 2021. Cieľom nového akčného plánu je obmedziť všetky prípadné nerovnosti. Budeme povzbudzovať mužov, aby čerpali rodičovskú dovolenku, organizovať stretnutia, na ktorých sa muži, ktorí čerpali rodičovskú dovolenku, môžu podeliť o svoje skúsenosti, alebo požiadame o dobrovoľníkov, aby pôsobili ako kontaktná osoba pre mužov, ktorí hľadajú poradenstvo v tejto oblasti. 
	Budeme tiež naďalej analyzovať postup ročného povyšovania ex post, aby sme sa uistili, že nedošlo k zaujatosti z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok alebo iných demografických vlastností zamestnancov (napr. vek, štátna príslušnosť alebo druh zmluvy). Plánujeme na podporu práce na čiastočný úväzok zaviesť systém na výpočet počtu zamestnancov s cieľom kompenzovať tímy a komory za stratu ekvivalentu plného pracovného času v dôsledku práce na čiastočný úväzok a všetky dlhodobé neprítomnosti zamestnancov (napr. materská dovolenka, dovolenka z osobných dôvodov, dlhodobá práceneschopnosť a preradenie na inú funkciu). Najviac zasiahnutým oddeleniam túto stratu vykompenzujeme.
	18. oceňuje účasť Dvora audítorov v spoločnom výbore pre rovnosť príležitostí a na akčnom pláne pre rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2020, ktoré sa zaoberajú aj otázkami veku a zdravotného postihnutia; žiada Dvor audítorov, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o vykonávaní akčného plánu;
	Napokon budeme podporovať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a podporovať prechod na kultúrne a organizačné zameranie na výsledky, a nie na počet odpracovaných hodín a fyzickú prítomnosť, pri ktorom môžu hybridné tímy pracovať v pružnom prostredí. Počas celého prvého polroka 2021 sme už viedli kampaň o práve na odpojenie a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a plánujeme v tomto smere pokračovať.
	EDA sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych stretnutiach s úradom EPSO, na ktorých sa diskutuje o osvedčených postupoch na prilákanie rôznorodejšej skupiny kandidátov a zvýšenie geografickej rovnováhy medzi zamestnancami. Budeme naďalej spolupracovať s úradom EPSO na jeho projekte, ktorého cieľom je vytvoriť nástroj na monitorovanie rovnosti a rozmanitosti pri prijímaní do zamestnania v spolupráci s členskými štátmi. EDA tiež raz ročne zverejňuje informácie o geografickom zastúpení v ročnej sociálnej bilancii Dvora audítorov, ktorá obsahuje rozdelenie všetkých zamestnancov vrátane vedúcich pracovníkov a asistentov podľa štátnej príslušnosti.V rámci novej politiky a akčného plánu rozmanitosti a začlenenia Dvora audítorov na roky 2021 – 2025 chceme s členmi EDA z nedostatočne zastúpených krajín diskutovať o tom, ako prilákať/podporiť podávanie prihlášok a získať rozmanitejšiu skupinu uchádzačov. V neskoršej fáze EDA pripraví akčný plán, ktorý bude obsahovať pripomienky Európskeho parlamentu a analýzu EDA. Na základe tohto akčného plánu potom EDA začne diskusiu.
	19. naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby sa usiloval o ďalšie zlepšenia v súvislosti s geografickou vyváženosťou zamestnancov (najmä v prípade skupín AST 1 až 4 a 5 až 9, v ktorých je značné nadmerné zastúpenie určitých štátnych príslušností); vyzýva Dvor audítorov, aby pripravil akčný plán pre prijímanie nových zamestnancov, v rámci ktorého sa bude venovať pozornosť geografickej vyváženosti, ako sa stanovuje v článku 7 služobného poriadku;
	20. konštatuje, že pružné formy organizácie práce sú k dispozícii pre všetkých zamestnancov s výnimkou určitých kategórií, pri ktorých to z praktických dôvodov nie je možné; konštatuje však, že veľkú väčšinu zamestnancov, ktorí využívali tieto formy organizácie práce v roku 2019, tvorili ženy (87 % zamestnankýň pracujúcich na čiastočný úväzok a 68 % zamestnankýň, ktoré čerpali rodičovskú dovolenku); vyzýva Dvor audítorov, aby túto situáciu zvážil v rámci svojich kariérnych príležitostí a politík v oblasti rozmanitosti; nabáda Súdny dvor, aby doplnil pružné formy organizácie práce o ochranu práva zamestnancov na odpojenie sa;
	Rovnosť príležitostí
	EDA prijal v máji 2021 nový akčný plán politiky rozmanitosti a začlenenia na roky 2021 – 2025. Cieľom nového akčného plánu je obmedziť všetky prípadné nerovnosti. Budeme povzbudzovať mužov, aby čerpali rodičovskú dovolenku, organizovať stretnutia, na ktorých sa muži, ktorí čerpali rodičovskú dovolenku, môžu podeliť o svoje skúsenosti, alebo požiadame o dobrovoľníkov, aby pôsobili ako kontaktná osoba pre mužov, ktorí hľadajú poradenstvo v tejto oblasti.Budeme tiež naďalej analyzovať postup ročného povyšovania ex post, aby sme sa uistili, že nedošlo k zaujatosti z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok alebo iných demografických vlastností zamestnancov (napr. vek, štátna príslušnosť alebo druh zmluvy). Plánujeme na podporu práce na čiastočný úväzok zaviesť systém na výpočet počtu zamestnancov s cieľom kompenzovať tímy a komory za stratu ekvivalentu plného pracovného času v dôsledku práce na čiastočný úväzok a všetky dlhodobé neprítomnosti zamestnancov (napr. materská dovolenka, dovolenka z osobných dôvodov, dlhodobá práceneschopnosť a preradenie na inú funkciu). Najviac zasiahnutým oddeleniam túto stratu vykompenzujeme.Napokon budeme podporovať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a podporovať prechod na kultúrne a organizačné zameranie na výsledky, a nie na počet odpracovaných hodín a fyzickú prítomnosť, pri ktorom môžu hybridné tímy pracovať v pružnom prostredí. Počas celého prvého polroka 2021 sme viedli kampaň o práve na odpojenie a rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a plánujeme v tomto smere pokračovať.
	21. stotožňuje sa s pripomienkami Dvora audítorov týkajúcimi sa vysokých životných nákladov v Luxembursku ako jedného z hlavných faktorov, ktoré vedú k ťažkostiam s prijímaním a udržaním zamestnancov; je znepokojený silnejúcim problémom rozdielov v kúpnej sile, ktorým čelia úradníci Únie vyslaní do Luxemburska;
	NEUPLATŇUJE SA
	Budovy, bezpečnosť
	22. víta modernizáciu budovy K2 s cieľom vylepšiť technické inštalácie budovy pri zohľadnení nových environmentálnych otázok, ako aj premenu súčasných archívnych priestorov, ktoré už nie sú v dôsledku digitalizácie potrebné, na kolaboratívne a oddychové priestory, napríklad zasadacie miestnosti a videokonferenčné miestnosti a kávové kútiky;
	NEUPLATŇUJE SA
	23. oceňuje skutočnosť, že Dvor audítorov uskutočnil v roku 2017 predbežnú štúdiu a že výsledky tejto štúdie boli zohľadnené v súčasnom projekte modernizácie; konštatuje, že Dvor audítorov pokračuje s individuálnymi kanceláriami a iba malým počtom kolaboratívnych priestorov; víta, že sa zorganizovali osobitné schôdze s cieľom oboznámiť s projektom zamestnancov a že prijatá spätná väzba bola vo všeobecnosti pozitívna;
	NEUPLATŇUJE SA
	24. víta zlepšenia bezpečnostného priestoru, najmä výstavbu dodatočných plotov, nových parkovacích zábran a vstupný zámok na parkovisko v budove K3, čo je projekt, ktorý sa dokončí v roku 2020; konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2019 okrem pravidelných výdavkov, ako sú pravidelné kontroly zariadení, investoval 123 000 EUR do fyzickej bezpečnosti;
	NEUPLATŇUJE SA
	25. berie na vedomie opatrenia prijaté v súvislosti s bezpečnosťou zamestnancov, konkrétne pohotovostný plán na riešenie incidentov veľkého rozsahu, vnútorný postup v prípade možnej jadrovej havárie a dohodu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť o úrovni poskytovaných služieb s cieľom využiť jej poradenstvo v súvislosti s misiami do krajín s vysokou a kritickou úrovňou hrozieb;
	NEUPLATŇUJE SA
	Životné prostredie
	26. konštatuje, že externý audit schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) sa uskutočnil na konci roka 2019 a že v dôsledku toho Dvor audítorov úspešne obnovil svoju certifikáciu EMAS na roky 2020 až 2022 a prijal nový akčný plán s cieľom čeliť núdzovej situácii v oblasti klímy; konštatuje, že bilancia CO2 Dvora audítorov sa každoročne zverejňuje na jeho webovom sídle s cieľom sledovať úsilie Dvora audítorov znižovať svoju uhlíkovú stopu ako súčasť širšieho projektu EMAS a dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja v oblasti rastu v rámci stratégie Európa 2020, ktorú v roku 2010 schválila Európska rada;
	NEUPLATŇUJE SA
	Digitalizácia, kybernetická bezpečnosť
	27. víta, že Dvor audítorov prijal akčný plán v oblasti kybernetickej bezpečnosti v polovici roka 2018 s časovým rámcom troch rokov; konštatuje, že v priebehu roka 2019 sa dosiahli tieto ciele: účinnejšia a pravidelnejšia náprava zraniteľných miest softvéru, zamedzenie neoprávneného prístupu ku cloudovým službám, preskúmanie riadenia informačnej bezpečnosti a zlepšenie spôsobilostí monitorovania bezpečnosti; víta školenie zamerané na zvyšovanie informovanosti o kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov Dvora audítorov; konštatuje, že Dvor audítorov má takisto prospech zo služieb a infraštruktúry v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré poskytuje tím reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ;
	NEUPLATŇUJE SA
	28. víta zriadenie výboru pre digitálne riadenie s cieľom pokročiť s digitálnou transformáciou auditu v rámci iniciatívy s názvom „ECA audit goes digital“ (Digitalizácia auditov Dvora audítorov); konštatuje, že v roku 2019 podporilo interdisciplinárne inovačné laboratórium Dvora audítorov (ECA Lab) zamerané na digitálnu transformáciu auditu s použitím údajov a technológií desať audítorských úloh vrátane pilotného projektu týkajúceho sa využívania veľkých dát na audit výkonnosti; žiada Dvor audítorov, aby podával Parlamentu správy o všetkých prekážkach, ktoré sa vyskytli pri žiadostiach o údaje od inštitúcií Únie v strojovo čitateľnom formáte;
	Technológie a údaje pri vykonávaní auditov
	EDA si vo svojej stratégii na obdobie 2021 – 2025 stanovil ako kľúčovú strategickú prioritu väčšie využívanie technológií a údajov pri vykonávaní auditov a vymedzil ciele na urýchlenie digitálnej transformácie svojej audítorskej práce. Patria medzi ne: i) „usilovať sa o získanie bezpečného a jednoduchého prístupu k údajom kontrolovaných subjektov“; ii) „podporovať kultúru a zmýšľanie založené na digitálnom audite v našej práci“; iii)„ investovať do potrebných zručností a znalostí našich zamestnancov“ a iv) „zaviesť nové nástroje a techniky digitálneho auditu vhodné pre našu oblasť auditu vrátane automatizovaného zberu a analýzy údajov, ako aj využiť existujúce digitálne kapacity EDA“.
	29. víta, že rozhodnutie Dvora audítorov č. 6-2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov bolo zverejnené v apríli 2019 a že informačné systémy Dvora audítorov sú založené na pevných architektonických zásadách, v ktorých sa zohľadňuje prístup nákladov a prínosov vo vzťahu k medziinštitucionálne obstarávaným technológiám hlavného prúdu; víta, že technológie s otvoreným zdrojovým kódom sa na Dvore audítorov používajú v súlade s týmito zásadami; vyzýva Dvor audítorov, aby uprednostnil technológie s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa, zachovať si kontrolu nad vlastnými technickými systémami, poskytnúť pevnejšie záruky ochrany súkromia a údajov používateľov a zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť pre verejnosť;
	Na dosiahnutie týchto cieľov prijal Dvor audítorov plán rozvoja, ktorý pripravil výbor pre digitálne riadenie, pokiaľ ide o využívanie údajov a technológií pri audite, a oddelenia v celej inštitúcii majú tento plán vykonať počas nasledujúcich piatich rokov. Prioritou vo fáze vykonávania plánu bude preskúmanie prístupu k údajom od inštitúcií EÚ a možnosti EDA získať údaje v použiteľnom formáte. V tejto súvislosti budeme informovať o všetkých ťažkostiach, s ktorými sa stretneme pri získavaní strojovo čitateľných údajov od inštitúcií.
	30. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2016 vypracoval akčný plán, aby sa pripravil na nariadenie (EÚ) 2016/679 a dosiahol s ním súlad hneď, ako sa začalo uplatňovať na inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie; konštatuje, že povinnosti v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti informácií boli v roku 2019 reštrukturalizované s cieľom rozdeliť a posilniť pridelené zdroje;
	Bol vytvorený nový tím zameraný na podporu využívania dátovej vedy a technológií pri vykonávaní auditov. Tvoria ho kvalifikovaní dátoví vedci a audítori IT a úzko spolupracuje so všetkými audítorskými komorami, aby pokračoval v digitálnej transformácii našej audítorskej práce.
	Informačné systémy EDA sú založené na zásadách pevnej štruktúry, v ktorých sa zohľadňuje prístup nákladov a prínosov v súlade s bežnými technológiami obstaranými medzi inštitúciami. Na základe týchto kritérií sme sa rozhodli zaviesť softvér s otvoreným zdrojovým kódom ako kľúčovú zložku nášho portfólia. Pokiaľ ide o EDA ako „poskytovateľa“ voľného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, chceli by sme zdôrazniť, že naša činnosť v oblasti vývoja softvéru je veľmi obmedzená, keďže uplatňujeme zásadu „opätovne použi pred kúpou, uprednostni nákup pred vývojom“.
	31. povzbudzuje Dvor audítorov, aby sa riadil odporúčaniami európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na opätovné prerokovanie medziinštitucionálnej licenčnej zmluvy a vykonávacej zmluvy, ktoré podpísali inštitúcie Únie a spoločnosť Microsoft v roku 2018, s cieľom dosiahnuť digitálnu suverenitu, zabrániť odkázanosti na určitého dodávateľa a nedostatočnej kontrole a zabezpečiť ochranu osobných údajov;
	EDA pozorne sleduje odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a plne podporuje úsilie inštitúcií EÚ (zastúpených EK-DIGIT) o prispôsobenie dohody so spoločnosťou Microsoft nariadeniu Európskej únie.
	Dohody o úrovni poskytovaných služieb
	EDA sa zúčastňuje na rôznych stálych a ad hoc výboroch a pracovných skupinách, v ktorých inštitúcie EÚ spolupracujú, vymieňajú si informácie a osvedčené postupy a podľa možnosti vyvíjajú spoločné riešenia. EDA má záujem podporovať súčinnosť s ostatnými inštitúciami EÚ podpisom dohôd o úrovni poskytovaných služieb a má v úmysle využiť každú príležitosť na spoluprácu s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. EDA má v súčasnosti uzavretú rozsiahlu dohodu o úrovni poskytovaných služieb s Európskou komisiou, ktorá sa vzťahuje na zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, dôchodky, výpočet a vyplácanie miezd a správu finančných práv a výdavkov na služobné cesty, a s ostatnými inštitúciami EÚ na poskytovanie medziinštitucionálnych aplikácií IT. Hoci sa formálna analýza nákladov a prínosov nevykonáva vždy, tieto dohody prinášajú EDA jasné výhody. S Komisiou spolupracujeme aj v iných oblastiach, napr. v oblasti odbornej prípravy, a v spolupráci s inými inštitúciami organizujeme rôzne postupy verejného obstarávania. EDA ochotne využije ďalšie možnosti medziinštitucionálnej spolupráce.
	Medziinštitucionálna spolupráca
	32. vyzýva Dvor audítorov, aby rozvíjal ďalšie synergie a racionalizáciu s ostatnými orgánmi Únie prostredníctvom medziinštitucionálnej spolupráce; konštatuje, že Dvor audítorov využíva nástroje a služby poskytované inými inštitúciami alebo spoločne s nimi, ako je napríklad dohoda o úrovni poskytovaných služieb s Úradom Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov, ktorá sa vzťahuje na správu dôchodkov, finančných práv a miezd; konštatuje, že Dvor audítorov využíva nástroje IT Komisie v oblastiach, ako sú služobné cesty, ľudské zdroje, odborná príprava a preklady; víta účasť na spoločných postupoch verejného obstarávania s rôznymi ďalšími inštitúciami v oblasti IT, prekladu atď.;
	33. uznáva, že podľa medziinštitucionálne dohodnutej metodiky boli náklady na externé zabezpečovanie prekladov v roku 2019 vo výške 2 740 366 EUR a že ak by sa príslušné preklady realizovali interne, celkové náklady za rovnaký počet strán by sa vyšplhali na 4 647 880 EUR;
	NEUPLATŇUJE SA
	Efektívnosť našej práce
	EDA sa neustále snaží zvyšovať efektívnosť svojej práce, a to tak v oblasti činnosti týkajúcej sa uistenia, ako aj pri auditoch výkonnosti. V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 počas tohto obdobia prehodnotíme našu metodiku a postupy pri vykonávaní a prispôsobovaní našej audítorskej činnosti týkajúcej sa uistenia. Patrí sem intenzívnejšie využívanie údajov a IT nástrojov a technológií, pre ktoré vidíme potenciál z krátkodobého hľadiska v našich finančných auditoch spoľahlivosti účtovnej závierky a auditoch správnosti príjmov a administratívnych výdavkov.EDA využíva každú príležitosť na zefektívnenie svojich postupov, zvýšenie efektívnosti a vyčlenenie čo najväčšieho množstva zdrojov na svoju hlavnú činnosť. Najnovším príkladom nášho úsilia v tomto smere je náš zámer obmedziť výlučne prekladateľskú a revíznu prácu nášho riaditeľstva pre jazykové a editorské činnosti znížením množstva revízií a väčším využívaním externých služieb, aby prekladatelia mohli poskytovať audítorom priamu podporu počas ich audítorskej práce, napr. pomoc pri vypracúvaní audítorských správ a tlmočenie počas stretnutí s kontrolovanými subjektmi.Priemerná dĺžka vypracovania osobitných správ v strategickom období 2018 – 2020 bola 15,1 mesiaca v porovnaní so 16,9 mesiaca v období 2013 – 2017. Budeme pokračovať v úsilí o skrátenie priemerného času vypracovania našich osobitných správ bez toho, aby sme znížili ich kvalitu.
	34. žiada Dvor audítorov, aby poskytol informácie o akýchkoľvek vykonaných zlepšeniach, pokiaľ ide o efektívnosť administratívnych postupov, ktoré sa vzhľadom na neustále sa zvyšujúce pracovné zaťaženie javia ako nevyhnutné; pripomína, že sú naďalej potrebné prebiehajúce reformy s cieľom zaistiť, aby bol Dvor audítorov dobre vybavený a dokázal reagovať na budúce výzvy;
	Európsky parlament, Európska komisia a Rada schválili 15. decembra 2020 na politickej úrovni Medziinštitucionálnu dohodu o povinnom registri transparentnosti. Novou dohodou sa nahradí dohoda z roku 2014. Keď ju tieto tri inštitúcie prijmú v súlade so svojimi postupmi, uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení. Dvor audítorov berie na vedomie možnosť zahrnutú v článku 11 medziinštitucionálnej dohody.
	35. žiada Dvor audítorov, aby preskúmal možnosť pripojenia sa k registru transparentnosti na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb; berie na vedomie medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Dvorom audítorov a ostatnými inštitúciami a orgánmi Únie prostredníctvom dohôd o úrovni poskytovaných služieb; žiada informácie o tom, či sa pred uzatvorením akejkoľvek dohody vykonáva analýza nákladov a prínosov;
	36. víta správne dojednanie podpísané v roku 2019, ktoré poskytuje štruktúrovaný rámec medzi Dvorom audítorov a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a uľahčuje včasnú výmenu informácií medzi nimi podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a rozhodnutí Dvora audítorov týkajúcich sa vnútorných vyšetrovaní; víta, že toto dojednanie už vyústilo do účinnejšej spolupráce medzi Dvorom audítorov a úradom OLAF, vytvorenia stálych kontaktných miest umožňujúcich časté výmeny informácií a poskytovania rýchlejšej a pravidelnejšej spätnej väzby v prípadoch, ktoré Dvor audítorov postúpil úradu OLAF; konštatuje, že toto dojednanie obsahuje aj ustanovenia o mimoprevádzkových otázkach, ako je organizácia kurzov odbornej prípravy, workshopov a výmeny zamestnancov; konštatuje, že v roku 2019 Dvor audítorov nahlásil úradu OLAF desať prípadov podozrení z podvodu v porovnaní s deviatimi prípadmi v roku 2018 (osem identifikovaných v priebehu audítorskej práce a dve oznámenia od tretích strán);
	NEUPLATŇUJE SA
	Administratívna dohoda s EPPO
	Dvor audítorov a EPPO sa dohodli a prijali pracovnú dohodu, ktorá bolo podpísaná v septembri 2021. V dohode sa zdôrazňuje spoločný záujem maximálne zefektívniť boj proti podvodom, korupcii a všetkým iným typom poškodzovania finančných záujmov EÚ trestnou činnosťou a podľa možnosti zabrániť zdvojovaniu úsilia. Dohodli sa najmä tieto body a podmienky: včasná spolupráca pri prenose informácií a údajov, prístupe k nim a ich výmene; preventívne opatrenia Dvora audítorov; prístup EPPO do priestorov EDA na účely vedenia vyšetrovania a poskytovanie informácií Dvoru audítorov zo strany EPPO na účely auditu. Obe strany budú spolupracovať aj pri odbornej príprave v oblastiach spoločného záujmu a môžu si vymieňať zamestnancov. Predpokladajú sa aj pravidelné stretnutia medzi EDA a EPPO.
	37. konštatuje, že Európska prokuratúra a Dvor audítorov súhlasili s diskusiou o budúcej administratívnej dohode s cieľom vytýčiť ich spoluprácu; žiada Dvor audítorov, aby o tom informoval Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu; víta, že Dvor audítorov prispel k vytvoreniu útvaru vnútorného auditu Európskej prokuratúry;
	38. víta, že s Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“) bolo v roku 2019 podpísané memorandum o porozumení, v ktorom sa stanovujú praktické postupy výmeny informácií o činnostiach ECB v oblasti dohľadu;
	NEUPLATŇUJE SA
	39. oceňuje spoluprácu Dvora audítorov s najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov, vďaka ktorej môže Dvor audítorov podporovať nezávislú externú audítorskú prácu v Únii a jej členských štátoch; berie na vedomie zapojenie Dvora audítorov do práce Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) a Európskej regionálnej skupiny INTOSAI, najmä do jej pracovných skupín v oblasti environmentálneho auditu a informačných technológií a auditu finančných prostriedkov pridelených na pohromy a katastrofy, ako aj do jej pracovnej skupiny pre audit a etiku;
	NEUPLATŇUJE SA
	40. konštatuje, že európska ombudsmanka vyzvala Dvor audítorov (v súvislosti s konzultáciou uskutočnenou so všetkými inštitúciami Únie), aby sa vyjadril k návrhu odporúčaní ombudsmanky s názvom Používanie úradných jazykov EÚ pri komunikácii s verejnosťou – Praktické odporúčania pre administratívu EÚ (prípad SI/98/2018/DDJ), na čo Dvor audítorov odpovedal, že jeho súčasná politika je už v súlade s týmito odporúčaniami; žiada, aby sa do tohto procesu zahrnuli národné posunkové jazyky;
	Používanie národných posunkových jazykov
	EDA vykoná analýzu uskutočniteľnosti zahrnutia národných posunkových jazykov.
	41. zdôrazňuje úsilie Dvora audítorov ďalej zlepšovať spôsob komunikácie so zainteresovanými stranami, s médiami a s verejnosťou; je si vedomý skutočnosti, že Dvor audítorov po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 vytvoril portál pre publikácie, na ktorom sa všetkým poslancom Parlamentu poskytujú všetky relevantné skutočnosti a číselné údaje; víta, že tento portál pre publikácie je teraz takisto verejne dostupný na webovom sídle Dvora audítorov a umožňuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie správ a publikácií; víta aktuálne prepracovanie webového sídla Dvora audítorov s cieľom ešte viac sprístupniť prácu a jej výsledky a zjednodušiť ich sledovanie;
	NEUPLATŇUJE SA
	42. víta, že Dvor audítorov zaznamenal výrazné zvýšenie záujmu médií, pričom mimoriadne vysokú mieru pozornosti si vyslúžili jeho osobitné správy;
	NEUPLATŇUJE SA
	Meranie pridanej hodnoty našej práce
	Vnútorné riadenie, vnútorná kontrola a výkonnosť
	Posudzujeme pravdepodobný vplyv a užitočnosť našej práce, ako ju vnímajú čitatelia našich správ z Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, agentúr EÚ, stálych zastúpení členských štátov, agentúr členských štátov a najvyšších kontrolných inštitúcií a mimovládnych organizácií, akademickej obce, médií a ďalších strán. Od roku 2018 vykonávame anonymizované elektronické prieskumy s cieľom požiadať čitateľov našich správ, aby poskytli spätnú väzbu k vybranému počtu z nich. Respondenti môžu poskytnúť kvalitatívnu spätnú väzbu k správam a vyjadriť všeobecné návrhy k našej práci. Tieto informácie uverejňujeme v osobitnej časti našich výročných správ o činnosti. V roku 2020 považovalo 84 % respondentov našich prieskumov naše publikácie za užitočné (88 % v roku 2019) a 75 % respondentov považovalo za pravdepodobné, že naše správy budú mať vplyv (81 % v roku 2019). Po prijatí našej stratégie na obdobie 2021 – 2025 tiež prehodnotíme – a v prípade potreby aktualizujeme – naše opatrenia na posudzovanie výkonnosti.
	43. uznáva, že Dvor audítorov uplatňuje súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti na monitorovanie vykonaného pokroku; s uznaním konštatuje, že z analýzy Dvora audítorov vyplynulo, že 96 % odporúčaní z výročnej správy za rok 2015 a 94 % odporúčaní z osobitných správ z roku 2015 bolo vykonaných v plnej miere, vo väčšine ohľadov alebo v niektorých ohľadoch; konštatuje, že Dvor audítorov vydal 6 výročných správ, 36 osobitných správ, 3 stanoviská, 18 podkladových dokumentov k auditu a 4 ďalšie publikácie, ktoré tvoria súčasť celkového počtu 67 publikácií, ktoré Dvor audítorov vydal v roku 2019; konštatuje, že v roku 2019 bolo približne 52 % audítorských zdrojov Dvora audítorov použitých na účely jeho vyhlásenia o vierohodnosti a finančných auditov agentúr a iných orgánov Únie; žiada Dvor audítorov, aby vypracoval správu o vplyve svojich osobitných správ a iných produktov a spokojnosti s nimi, ako aj o vybraných témach auditov;
	Audit okruhu 5 VFR „Administratíva“ sa riadi metodikou auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti Dvora audítorov a umožňuje nám poskytnúť konkrétne hodnotenie. Už mnoho rokov sústavne uvádzame, že ide o oblasť s nízkym rizikom, v ktorej je miera chybovosti pod úrovňou významnosti. Naša audítorská práca v roku 2019 zahŕňala preskúmanie systémov dohľadu a kontroly vo vybraných orgánoch EÚ a zvýšenie počtu zmluvných zamestnancov.V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 sa budeme usilovať doplniť kvantitatívne informácie v našej výročnej správe o kvalitatívne prvky založené na výsledkoch konkrétnych systémov a práce na dodržiavaní predpisov. Programový prístup Dvora audítorov zahŕňa starostlivý výber auditov, pričom sa zohľadňujú naše strategické ciele, zistené riziká a názory zainteresovaných strán (vrátane názorov Konferencie predsedov výborov EP). Robíme všetko pre to, aby sme vybrali relevantné témy auditu s dostupnými zdrojmi.Dvor audítorov v súčasnosti skúma svoj prístup k auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti, ale konštatuje, že na zabezpečenie miery chybovosti pre ďalšie oblasti výdavkov by bolo potrebné výrazné zvýšenie zdrojov.
	44. vyzýva Dvor audítorov, aby preskúmal spôsoby, ako poskytnúť viac informácií o administratívnych výdavkoch ostatných inštitúcií Únie v súvislosti s udelením absolutória; opakovane zdôrazňuje, že prijatie celkového audítorského prístupu si vyžaduje intenzívnejšiu audítorskú prácu a lepšie cielené hodnotenie; opakuje svoju výzvu na cielenejšie preskúmanie administratívnych výdavkov a podporných činností iných inštitúcií Únie, najmä pokiaľ ide o témy, ktoré nadobúdajú väčší význam alebo sú dokonca kriticky relevantné;
	Efektívnosť našej práce
	EDA sa neustále snaží zvyšovať efektívnosť svojej práce, a to tak v oblasti činnosti týkajúcej sa uistenia, ako aj pri auditoch výkonnosti. V súlade s našou stratégiou na obdobie 2021 – 2025 počas tohto obdobia prehodnotíme našu metodiku a postupy pri vykonávaní a prispôsobovaní našej audítorskej činnosti týkajúcej sa uistenia. Patrí sem intenzívnejšie využívanie údajov a IT nástrojov a technológií, pre ktoré vidíme potenciál z krátkodobého hľadiska v našich finančných auditoch spoľahlivosti účtovnej závierky a auditoch správnosti príjmov a administratívnych výdavkov.
	EDA využíva každú príležitosť na zefektívnenie svojich postupov, zvýšenie efektívnosti a vyčlenenie čo najväčšieho množstva zdrojov na svoju hlavnú činnosť. Najnovším príkladom nášho úsilia v tomto smere je náš zámer obmedziť výlučne prekladateľskú a revíznu prácu nášho riaditeľstva pre jazykové a editorské činnosti znížením množstva revízií a väčším využívaním externých služieb, aby prekladatelia mohli poskytovať audítorom priamu podporu počas ich audítorskej práce, napr. pomoc pri vypracúvaní audítorských správ a tlmočenie počas stretnutí s kontrolovanými subjektmi.
	45. víta úsilie Dvora audítorov vypracovať v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách osobitné správy vo všeobecnosti do 13 mesiacov, a poznamenáva, že priemerný čas na vypracovanie osobitných správ stále presahuje tento časový limit;
	Priemerná dĺžka vypracovania osobitných správ v strategickom období 2018 – 2020 bola 15,1 mesiaca v porovnaní so 16,9 mesiaca v období 2013 – 2017. Budeme pokračovať v úsilí o skrátenie priemerného času vypracovania našich osobitných správ bez toho, aby sme znížili ich kvalitu.
	46. víta vnútorný audit vykonaný s ohľadom na výdavky na služobné cesty členov a úradníkov na vysokej úrovni, výdavky na reprezentáciu členov a na využívanie vozového parku Dvora audítorov s cieľom overiť spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly Dvora audítorov, ktoré sa vzťahujú na členov a úradníkov na vysokej úrovni; poznamenáva, že veľká väčšina náhodne vybraných operácií preskúmaných Útvarom pre vnútorný audit (IAS) bola v súlade s pravidlami a postupmi platnými v rámci Dvora audítorov;
	NEUPLATŇUJE SA
	47. konštatuje, že generálny advokát Súdneho dvora vo svojom stanovisku zo 17. decembra 2020 uviedol, že Súdny dvor zistil, že jeden z členov porušil Kódex správania členov Dvora audítorov tým, že zneužil práva a výsady spojené s jeho pozíciou v súvislosti s činnosťami, ktoré nesúvisia s jeho povinnosťami, a to tým, že mal neodôvodnené absencie, nepriznal vonkajšie činnosti, zasielal dôverné informácie neoprávneným spôsobom, ako aj tým, že sa dostal do konfliktu záujmov; víta, že Dvor audítorov požiadal úrad OLAF, aby viedol vyšetrovanie, predložil vec Súdnemu dvoru a zaviazal sa uplatniť odporúčané sankcie v záujme náhrady všetkých strát v rozpočte Únie;
	NEUPLATŇUJE SA
	48. konštatuje, že pri audite sa ukázalo, že prípad bývalého člena vyšetrovaného úradom OLAF bol ojedinelým prípadom; konštatuje, že v správe sa dospelo k záveru, že na systémy riadenia a kontroly Dvora audítorov mali vplyv určité nedostatky, ktoré sa však odvtedy účinne opravili, a že vo všeobecnosti sú v súčasnosti zavedené postupy riadenia a kontroly spoľahlivé; berie na vedomie, že IAS vydal odporúčania zamerané na ďalšie zlepšovanie systému riadenia a kontroly, že správa o audite bola prísne dôverná a že táto správa bola doručená všetkým členom, ako aj generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov;
	NEUPLATŇUJE SA
	49. berie na vedomie stanovisko generálneho advokáta zo 17. decembra 2020,v ktorom jasne uvádza, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z funkcie člena Dvora audítorov, a odporúča, aby sa od dátumu vydania rozsudku v danej veci uložila danému členovi sankcia, ktorá zodpovedá odňatiu dvoch tretín jeho dôchodkových nárokov a iných súvisiacich dávok;
	NEUPLATŇUJE SA
	50. poznamenáva, že boli uzavreté všetky audítorské úlohy ročného pracovného programu IAS na rok 2019 okrem troch, v ktorých sa bude pokračovať aj v roku 2020: „dohoda o úrovni poskytovaných služieb s PMO“, „audit modelu riadenia zmlúv týkajúcich sa budov/zariadení“ a „odborná príprava iná ako jazyková príprava“; poznamenáva, že IAS v roku 2019 ukončil dve zostávajúce vybrané úlohy z ročného pracovného programu na rok 2018; poznamenáva, že IAS potvrdil strategický význam horizontálneho výboru zodpovedného za preskúmanie zabezpečovania kvality Dvora audítorov, pokiaľ ide o audítorské politiky, normy a metodiky; víta, že sa v súčasnosti realizuje odporúčanie IAS vypracovať spôsob kontroly kvality;
	NEUPLATŇUJE SA
	51. uznáva, že IAS preskúmal návrh rozhodnutia Dvora audítorov o rámci vnútornej kontroly v roku 2019; poznamenáva, že IAS navrhol začleniť do návrhu rozhodnutia dodatočné ustanovenie, aby sa povoľujúci úradníci vymenovaní delegovaním jasne poučili o vykonávaní zásad a charakteristikách vnútornej kontroly v roku 2019 a aby sa vykonávalo celkové posúdenie vykonávania a fungovania celého rámca vnútornej kontroly aspoň raz ročne, pričom by sa malo po prvýkrát vykonať najneskôr v súvislosti s výročnou správou o činnosti za rok 2020;
	NEUPLATŇUJE SA
	52. víta, že sa IAS domnieva, že vo všeobecnosti sa v prípade väčšiny vysokorizikových oblastí práce riaditeľstiev generálneho sekretariátu uskutočnili spoľahlivé ex post kontroly, a to na základe registra rizík a operačných cieľov; oceňuje, že ho, najmä v súvislosti s predchádzajúcimi problémami, ktoré OLAF identifikoval pri vyšetrovaní istého člena Dvora audítorov, IAS informoval o tom, že nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli také významné, že by sa nimi vážne spochybnila celková spoľahlivosť systémov vnútornej kontroly zavedených povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť finančných operácií v roku 2019; ocenil by prijatie takýchto aktuálnych informácií aj v budúcnosti;
	Útvar vnútorného auditu bude tieto informácie naďalej každoročne poskytovať rozpočtovým orgánom prostredníctvom „výročnej správy Európskeho dvora audítorov orgánom udeľujúcim absolutórium o činnostiach vnútorného auditu“.
	53. súhlasí so súčasnou stratégiou Dvora audítorov zlepšiť pridanú hodnotu vyhlásenia o vierohodnosti, sústrediť sa viac na aspekty výkonnosti činnosti Únie a uistiť sa, že sa adresátom odovzdáva jasný odkaz; konštatuje, že v roku 2019 skupina štyroch najvyšších kontrolných inštitúcií (najvyšších kontrolných inštitúcií Estónska, Holandska, Dánska a Spojených štátov amerických) vykonala partnerské preskúmanie stratégie Dvora audítorov; konštatuje, že táto správa bola zverejnená v marci 2020 a že poskytuje cenný prínos pre budúcu stratégiu;
	NEUPLATŇUJE SA
	Transparentnosť
	54. poznamenáva, že členovia sú oprávnení využívať služobné vozidlá pri výkonne svojich úradných povinností; poznamenáva, že využívanie služobných vozidiel na iné cesty nie je zahrnuté do vykonávania takýchto povinností a že od 1. januára 2017 značne poklesli náklady a kilometre súvisiace s využívaním služobných vozidiel; poukazuje na nové pravidlá týkajúce sa používania služobných vozidiel a vodičov, aby sa zabezpečilo, že cesty členov budú súvisieť len s výkonom ich povinností; opakovane zdôrazňuje svoj názor, že služobné vozidlá by sa za žiadnych okolností nemali používať na súkromné účely vzhľadom na to, že takáto praktika môže poškodiť dobré meno Dvora audítorov a vo všeobecnosti aj inštitúcií Únie; poznamenáva, že nové pravidlá nadobudli účinnosť 1. januára 2020, pričom sa nimi zaviedol mesačný príspevok vo výške 100 EUR za neslužobné využívanie vozidiel, ako aj zodpovednosť zo strany členov a generálneho tajomníka za určité náklady a poplatky;
	NEUPLATŇUJE SA
	Register dovoleniek
	Členovia EDA, podobne ako ostatní vysokopostavení úradníci EÚ na zodpovedajúcich pozíciách v iných inštitúciách EÚ, nemajú právo na ročnú dovolenku. Nie sú v pracovnoprávnom vzťahu so svojou inštitúciou ani nie sú úradníkmi podľa služobného poriadku. Porovnávacím preskúmaním postupov ostatných inštitúcií v roku 2021, najmä tých, na ktorých členov sa vzťahuje nariadenie 2016/300, sa tento stav potvrdil.Členovia EDA sú však povinní venovať sa plneniu svojho mandátu (článok 10 „Odhodlanie a lojálnosť“ Kódexu správania Dvora audítorov pre členov a bývalých členov, Ú. v. EÚ L 30/10, 28.1.2021) v službách Únie podľa zmlúv. Táto záväzná povinnosť zahŕňa povinnosť zúčastňovať sa na určitých stretnutiach. EDA vo svojich interných predpisoch stanovil postup, na základe ktorého člen, ktorý predsedá Dvoru audítorov, komore alebo zasadnutiu výboru, musí zaznamenať prítomnosť a neprítomnosť členov. Neprítomných členov možno ospravedlniť na základe náležite odôvodnenej písomnej žiadosti z osobitných dôvodov: choroba, vážna rodinná situácia, vyššia moc alebo služobná cesta. Sekretariát Dvora audítorov vedie register s týmito informáciami a všetkými podpornými dokumentmi.Pravidelne vedieme záznamy o účasti členov na zasadnutiach Dvora audítorov, Správneho výboru a komôr. Naša výročná správa o činnosti za rok 2020 po prvýkrát obsahovala tieto informácie (strana 49). V nasledujúcich rokoch máme v úmysle naďalej vykazovať takéto informácie o účasti členov. Z poskytnutých číselných údajov vyplýva, že vysoká miera účasti nevyvolala žiadne problémy týkajúce sa uznášaniaschopnosti.
	55. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov vykonal len veľmi obmedzené následné opatrenia v súvislosti s bodom 18 uznesenia o absolutóriu za rok 2018 o potrebe registra dovoleniek pre členov Dvora audítorov; konštatuje, že Dvor audítorov zváži vykonanie porovnávacej analýzy pravidiel a najlepších postupov existujúcich v iných inštitúciách Únie, pokiaľ ide o prítomnosť a neprítomnosť vysokopostavených verejných činiteľov Únie, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2016/300; pripomína, že Parlament jasne vyzval Dvor audítorov, aby zaviedol postupy na vedenie registra ročnej dovolenky, pracovnej neschopnosti a neprítomnosti členov v práci z iných dôvodov s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prípady neprítomnosti členov riadne zaznamenávali; zdôrazňuje, že súčasná prax by mohla oslabiť dôveru občanov a inštitúcií Únie v Dvor audítorov;
	56. konštatuje, že v súvislosti s povinnosťami členov zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach členov, komôr a správneho výboru, do ktorého patria, sa na sekretariáte Dvora audítorov vedie prezenčná listina; konštatuje, že sa na nej uvádza prítomnosť a neprítomnosť členov a takisto sa v nej vyznačuje, čiu neprítomnosť predseda Dvora audítorov považuje za ospravedlnenú; konštatuje, že prezenčná listina je súčasťou pravidiel Dvora audítorov, ktorými sa vykonáva jeho rokovací poriadok;
	NEUPLATŇUJE SA
	Prípady obťažovania
	V roku 2019 zaevidovala právna služba tri sťažnosti na údajné obťažovanie. V dvoch prípadoch menovací orgán rozhodol o začatí administratívneho vyšetrovania. Oba prípady sa vyšetrovali v súlade s rozhodnutím Dvora audítorov č. 99-2007, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá pre vykonávanie administratívnych vyšetrovaní. Jeden prípad bol uzavretý bez disciplinárnych opatrení, pretože neexistovali dostatočné dôkazy o tom, že k údajnému obťažovaniu došlo. V ďalšom prípade menovací orgán dospel k záveru, že došlo k nevhodnému správaniu, a bolo uplatnené preradenie do nižšej platovej triedy. V poslednom prípade etický výbor vydal stanovisko, na základe ktorého bol prípad uzavretý bez toho, aby sa ním zaoberal. Súčasný vnútorný právny rámec Dvora audítorov týkajúci sa obťažovania je predmetom revízie.
	Konflikt záujmov, obťažovanie, oznamovanie nekalých praktík
	57. žiada Dvor audítorov, aby poskytol informácie o výsledkoch troch sťažností na obťažovanie oznámených a prešetrených v roku 2019; konštatuje, že sa vybavili v súlade s postupmi stanovenými v politike na udržiavanie uspokojivého pracovného prostredia a na boj proti psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu; uznáva, že pokiaľ ide o výdavky, vyšetrovanie každého prípadu sa uskutočnilo interne, a teda si nevyžiadalo žiadne ďalšie náklady; víta zámer prehodnotiť politiku Dvora audítorov v oblasti ochrany zamestnancov pred obťažovaním každé tri roky a skutočnosť, že toto prehodnotenie sa malo uskutočniť v roku 2020;
	Etický rámec
	EDA už pri aktualizácii kódexu správania a etického rámca pre členov, ako aj pri aktualizácii mandátu a zloženia skupiny poradcov pre etiku zohľadnil veľkú časť odporúčaní svojich kolegov. V súčasnosti pracujeme na aktualizácii etického rámca pre všetkých zamestnancov, ktorý bude zahŕňať komplexné posúdenie etických rizík.Okrem toho je audit etického rámca EDA jedným z potenciálne najvýznamnejších auditov na rok 2023. Nový etický rámec patrí medzi úlohy s vysokou prioritou, ale jeho aktualizácia bola odložená na rok 2022, takže jeho audit by sa mohol vykonať v roku 2023.
	58. zdôrazňuje skutočnosť, že najvyššie kontrolné inštitúcie Poľska a Chorvátska vykonali významné partnerské preskúmanie etického rámca Dvora audítorov; poznamenáva, že podľa partnerských stanovísk by sa mal systém etickej kontroly Dvora audítorov ďalej vylepšiť, a to komplexnejším posúdením rizík v oblasti etiky, väčšou konzistentnosťou a jasnosťou jeho pravidiel v oblasti etiky a lepšími informačnými a komunikačnými činnosťami;
	59. podporuje závery partnerského preskúmania, pokiaľ ide o potrebu zaviesť pravidelné aktualizácie vyhlásení o záujmoch, ktorými by sa zvýšila ich spoľahlivosť; naďalej opakuje svoje znepokojenie nad tým, že vyhlásenia o záujmoch predkladajú osoby, ktorých sa týkajú, z vlastnej iniciatívy, a že vzhľadom na súčasný právny rámec nemá ani Dvor audítorov, ani jeho etický výbor, žiadne vyšetrovacie právomoci na kontrolu vierohodnosti a úplnosti oznamovaných údajov; vyzýva Dvor audítorov, aby zabezpečil, aby členovia predkladali vyhlásenia o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súčasné postupy vrátane postupov etického výboru, aby sa zabezpečila absencia konfliktov záujmov; súhlasí s tým, že etický výbor zohráva dôležitú úlohu, keďže predseda a členovia Dvora audítorov si od neho môžu vyžiadať poradenstvo pri akejkoľvek otázke týkajúcej sa etiky a pri výklade kódexu správania; okrem toho poznamenáva, že výbor je poverený schvaľovaním každej externej činnosti vykonávanej členmi vrátane bývalých členov, ktorí majú v úmysle vykonávať činnosť v priebehu dvoch rokov po tom, ako z Dvora audítorov odídu, čo však nemožno považovať za účinný nástroj na zaručenie neexistencie konfliktov záujmov, ako už bolo zdôraznené v minuloročnom uznesení o udelení absolutória; víta prijatie revidovaného kódexu správania členov a bývalých členov Dvora audítorov, a najmä povinnosť poskytovať podrobnejšie informácie vo vyhláseniach o záujmoch a posilnenie úlohy etického výboru; berie na vedomie, že Dvor audítorov uverejní výročnú správu o uplatňovaní svojho kódexu správania; ďalej berie na vedomie, že Dvor audítorov v súčasnosti skúma etický rámec týkajúci sa jeho zamestnancov.
	Vyhlásenia
	V súlade s novo aktualizovaným (v januári 2021) Kódexom správania členov a bývalých členov Dvora audítorov sú členovia Dvora audítorov povinní predkladať „vyhlásenie o záujmoch“, ktoré sa teraz musí predkladať každoročne a v niektorých osobitných prípadoch, napríklad v prípade významných zmien informácií, ktoré sa majú deklarovať, častejšie. Členovia sú zodpovední za svoje vlastné vyhlásenia, ktoré sú uverejnené na našom webovom sídle.V článku 19 ods. 7 nášho nového kódexu správania sa teraz stanovuje, že Dvor audítorov každý rok prijme správu o uplatňovaní kódexu vrátane práce etického výboru. Táto správa sa uverejňuje na webovom sídle Dvora audítorov.
	Vyhlásenie povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním
	87 Ja, dolu podpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, týmto:
	o vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné,
	o oznamujem, že som získal primeranú istotu, že:
	— zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel a podľa zásad správneho finančného riadenia,
	— zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti a správnosti príslušných operácií a zabezpečujú primerané spracovanie obvinení z podvodu alebo podozrení z podvodu,
	— náklady na kontroly a prínosy kontrol sú primerané.
	88 Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal k dispozícii, napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho audítora za predchádzajúce rozpočtové roky.
	89 Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá nie je uvedená v tejto správe a ktorá by mohla poškodiť záujmy tejto inštitúcie.
	V Luxemburgu 24. marca 2022.
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