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Predslov 
 

 

 

 

S novým vedením na čele väčšiny inštitúcií EÚ (Európsky parlament, 
Európska rada, Európska komisia a Európska centrálna banka) 
a po voľbách do Európskeho parlamentu sa EÚ v roku 2020 
nachádza v dôležitom zlomovom momente a túto dynamiku musí 
využiť na to, aby zabezpečila výsledky. Našou úlohou ako 
nezávislého externého audítora EÚ je overovať, či EÚ a jej členské 
štáty tieto výsledky dosahujú, či sa finančné prostriedky EÚ 
vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami 
a nariadeniami a či sú správne vykázané. 

Hoci sa celkový ročný rozpočet EÚ vo výške približne 140 mld. EUR 
môže zdať veľký, z rozpočtového hľadiska je pomerne malý 
a predstavuje len okolo 1 % hrubého národného dôchodku všetkých 
členských štátov EÚ, ktorých celkové verejné výdavky sú 50‐krát 
vyššie. O to dôležitejšie je preto, aby sa rozpočet EÚ vynakladal 
účinne, a z tohto dôvodu sa pri práci čoraz viac zameriavame 
na posudzovanie toho, či politiky a programy EÚ dosahujú svoje 
ciele a vytvárajú pridanú hodnotu.  

Náš plán práce na rok 2020 – posledný plán práce v rámci našej 
súčasnej stratégie – zahŕňa množstvo rôznych tém, ktoré odrážajú 
výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Je zameraný na kľúčové oblasti, 
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ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a začlenenie, 
migrácia, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovedná 
a efektívna EÚ. Všetky tieto oblasti budeme kontrolovať aj naďalej, 
aby sme zistili, či EÚ plní to, čo sľúbila. 

Svoje audítorské úlohy sme vybrali na základe posúdenia hlavných 
rizík pre výdavky a vykonávanie politík EÚ, zohľadnili sme však 
aj predložené návrhy. Tento rok sme po prvýkrát určili niekoľko 
tematických oblastí, na ktoré bude zameraná naša audítorská práca, 
medzi nimi napríklad vedu a technológie, hospodársku 
konkurencieschopnosť, fiškálnu udržateľnosť a Eurozónu, 
digitalizáciu a elektronickú verejnú správu, bezpečnostné hrozby, 
právny štát a demokratické hodnoty, migračný tlak, zmenu klímy 
a sociálne a hospodárske nerovnováhy v európskej spoločnosti. 
Preskúmame aj systém zabezpečenia kvality Európskej komisie 
v oblasti súdržnosti v programovom období 2014 – 2020. 

Udržateľnosť je jednou z hlavných priorít EÚ a jej členských štátov 
a preto bude táto téma aj v centre pozornosti našich audítorských 
úloh a úloh súvisiacich s preskúmaním od roku 2020. Zameriame sa 
konkrétne na opatrenia, ktoré prijala EÚ v spolupráci s členskými 
štátmi v snahe o splnenie cieľov OSN týkajúcich sa udržateľného 
rozvoja. Zo 17 cieľov udržateľného rozvoja sú všetky okrem troch 
zapracované aspoň do jednej z týchto nových úloh vybraných 

do plánu práce na rok 2020. A napokon dodávame, že budeme 
aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie o zníženie administratívnej 
záťaže v súvislosti s našimi auditmi na kontrolované subjekty. 

Nižšie nájdete podrobný zoznam osobitných správ a produktov 
založených na preskúmaní, ktoré plánujeme uverejniť v roku 2020.  

Veríme, že široký záber tém v pláne práce na rok 2020 zabezpečí, 
aby sme mohli občanom EÚ a zainteresovaným inštitúciám 
a partnerom na úrovni EÚ i členských štátov naďalej poskytovať 
nezávislé, objektívne správy o témach, ktoré sú dôležité 
pre budúcnosť EÚ, pričom zdôrazníme, čo funguje dobre, 
a upozorníme na to, čo nefunguje.  

 

 

 
 

 

Klaus‐Heiner Lehne 
predseda 
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Prioritná oblasť 
stanovená 

v stratégii Dvora 
audítorov 
na obdobie  
2018 – 2020 

Prioritná 
kategória 

Názov úlohy  Cieľ úlohy 

Udržateľné 
využívanie 

prírodných zdrojov 
a riešenie zmeny 

klímy 

Vysoká 
priorita 

Pesticídy  Posúdiť, či sa vďaka opatreniam EÚ znížili riziká spojené s používaním pesticídov 

Plastový odpad  Identifikovať medzery, prekážky, výhody a príležitosti v súvislosti s prístupom EÚ k riešeniu problému 
plastového odpadu, a najmä odpadu z plastových obalov. 

Priorita 

Jadrová bezpečnosť  Preskúmať, či Komisia účinne uplatňovala rámec EÚ pre jadrovú bezpečnosť. 

Ekodizajn a energetické 
štítky 

Posúdiť, nakoľko účinne prispeli opatrenia EÚ týkajúce sa ekodizajnu a označovania energetickej 
účinnosti energetickými štítkami k energetickej účinnosti EÚ a jej cieľom v oblasti životného 
prostredia. 

Biodiverzita 
na poľnohospodárskej 
pôde 

Posúdiť, či sa zvýšil podiel poľnohospodárstva na snahe zachovať a zvýšiť biodiverzitu do roku 2020. 

Opeľovače  Skontrolovať, či Komisia prijala účinné opatrenia na riešenie úbytku opeľovačov. 
Nové technológie 
v monitorovaní 
poľnohospodárstva 

Určiť príklady osvedčených postupov a výziev, ktoré bránia rýchlejšiemu a širšiemu zavádzaniu nových 
zobrazovacích technológií na monitorovanie SPP členskými štátmi a Komisiou.  

Produkcia mlieka 
a mliečnych výrobkov 

Analyzovať, či opatrenia, ktoré zaviedla Komisia v reakcii na klesajúce ceny, boli dobre riadené a či sa 
prostredníctvom nich efektívne dosiahli stanovené ciele. 

Morské prostredie  Preskúmať, či opatrenia EÚ účinne chránia morské prostredie pred znečistením a nadmerným 
rybolovom, medzi iným aj vymedzením primerane chránených morských oblastí. 

ETS po roku 2020  Preskúmať bezodplatné prideľovanie emisných kvót v systéme ETS (systém obchodovania s emisnými 
kvótami). 

Investície 
do súdržnosti, rastu 

a začlenenia 

Vysoká 
priorita 

Cesty spájajúce 
európske regióny 

Posúdiť, či opatrenia Komisia zabezpečujú súlad stratégií členských štátov v oblasti cestnej dopravy 
a financovania EÚ s prioritami EÚ tak, aby sa včas dokončila základná sieť TEN‐T a zlepšilo pre občanov 
prepojenie ciest. 

Investície do kultúry 
v EÚ  Posúdiť účinnosť, udržateľnosť a komplementárnosť financovania EÚ v oblasti kultúry. 

Digitalizácia európskeho 
priemyslu  

Analyzovať, či EÚ účinne podporovala národné stratégie digitalizácie priemyslu a centrá digitálnych 
inovácií na povzbudenie digitálnych inovácií. 
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Prioritná oblasť 
stanovená 

v stratégii Dvora 
audítorov 
na obdobie  
2018 – 2020 

Prioritná 
kategória 

Názov úlohy  Cieľ úlohy 

Priorita 

Náklady spojené 
so správou fondov EŠIF 
v období 2014 – 2020 

Posúdiť, či sú k dispozícii informácie o nákladoch na vykonávanie politiky súdržnosti a či sú spoľahlivé, 
a ako ich Komisia a členské štáty využívajú. 

Hlavné iniciatívy 
v oblasti dopravy 

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

Preťaženie dopravy 
v mestách 

Analyzovať, zavedené udržateľné politiky mestskej dopravy, prekážky, ktoré by mohli sťažovať ich 
vykonávanie, a spôsoby, ako by Komisia mohla tieto prekážky zmierniť. 

Chudoba detí  Preskúmať účinnosť opatrení prijatých Komisiou a členskými štátmi na boj proti chudobe detí.  
Ukončenie finančných 
nástrojov na obdobie 
2007 – 2013 

Analyzovať, či členské štáty a Komisia pri ukončovaní programového obdobia 2007 – 2013 primerane 
overili oprávnenosť výdavkov deklarovaných v rámci finančných nástrojov EFRR a ESF. 

Cezhraničné programy  Posúdiť účinnosť podpory EÚ určenej na programy cezhraničnej spolupráce a konkrétne výzvy 
v súvislosti s ich vykonávaním v období 2014 – 2020. 

Migrácia, 
bezpečnosť a výzvy 

súvisiace 
s globálnym 
udržateľným 
rozvojom 

Vysoká 
priorita 

Vzdelávanie 
v núdzových situáciách 

Preskúmať, či opatrenia EÚ na podporu vzdelávania v humanitárnych núdzových situáciách 
a dlhotrvajúcich krízach účinne zabezpečujú deťom prístup k bezpečnému, inkluzívnemu a kvalitnému 
vzdelávaniu. 

Priorita 

Keňa  Posúdiť, či je podpora EÚ pre Keňu dobre koordinovaná a ucelená v situácii, keď sú zapojení viacerí 
ďalší veľkí darcovia. 

Dezinformácie  Posúdiť účinnosť opatrení na zvýšenie odolnosti, ktoré majú za cieľ posilniť kybernetickú bezpečnosť 
v EÚ. 

Európska agentúra 
pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž  

Preskúmať, či agentúra Frontex dobre riadila vykonávanie svojho nového mandátu ako Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž: bola schopná zdvojnásobiť počet svojich zamestnancov 
a vykonávať svoje postupy na nákup vlastného zariadenia? 

Právny štát na Ukrajine  Analyzovať relevantnosť a posúdiť účinnosť opatrení EÚ na riešenie základných príčin korupcie 
na Ukrajine. 
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Prioritná oblasť 
stanovená 

v stratégii Dvora 
audítorov 
na obdobie  
2018 – 2020 

Prioritná 
kategória 

Názov úlohy  Cieľ úlohy 

Fungujúci jednotný 
trh a udržateľná 
menová únia 

Vysoká 
priorita 

Štátna pomoc pre banky 
v EÚ 

Posúdiť efektívnosť a účinnosť presadzovania pravidiel štátnej pomoci v EÚ a pravidiel pomoci z fondu 
Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž. 

Výmena daňových 
informácií  Posúdiť účinnosť systému zriadeného Komisiou na automatickú výmenu daňových informácií. 

Priorita 

Situačná správa 
o predchádzaní 
finančnej kríze 

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

Politika hospodárskej 
súťaže EÚ 

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

Výkonnosť agentúr  Overiť účinnosť systémov na riadenie výkonnosti v agentúrach EÚ. 
Nástroje na ochranu 
obchodu  Posúdiť uplatňovanie nástrojov na ochranu obchodu Európskou komisiou. 

Jednotný mechanizmus 
riešenia krízových 
situácií 

Posúdiť, či rada SRB na základe príslušných príručiek, postupov a usmernení zaistila zavedenie 
ucelených plánov na riešenie krízových situácií a primerané stanovenie požiadaviek MREL. 

Únia kapitálových trhov 
Posúdiť cieľ Komisie poskytnúť malým a stredným podnikom ľahší prístup k súkromnému 
financovaniu, pričom sa preskúma koncepcia a vykonávanie konkrétnych opatrení prijatých v súlade 
so stratégiou únie kapitálových trhov. 

Vesmírne zdroje Európy  Preskúmať, nakoľko účinne Komisia propagovala služby poskytované v rámci hlavného vesmírneho 
programu EÚ, programov Copernicus a Galileo počas ich prvých rokov využívania. 

Dohľad po skončení 
programov 

Posúdiť účinnosť dohľadu Komisie po skončení programov v členských štátoch, ktoré dostali 
makrofinančnú pomoc.  

Financovanie 
a spravovanie Únie 

Vysoká 
priorita  Lepšia právna regulácia 

Predložiť prehľad súčasného rámca Komisie pre tzv. lepšiu právnu reguláciu a vyzdvihnúť hlavné 
ponaučenia týkajúce sa nástrojov a postupov: posúdenie vplyvu, konzultácie so zainteresovanými 
stranami, monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ, ex post preskúmanie a hodnotenie. 
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Prioritná oblasť 
stanovená 

v stratégii Dvora 
audítorov 
na obdobie  
2018 – 2020 

Prioritná 
kategória 

Názov úlohy  Cieľ úlohy 

zodpovedne 
a efektívne  Strategický program 

spolupráce medzi EÚ 
a Áziou 

Analyzovať reakciu EÚ na čínsku iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, a konkrétne stratégiu 
na prepojenie EÚ a Ázie. Po preskúmaní sa má podľa plánu realizovať audit vykonávania tejto 
stratégie. 

Financovanie 
udržateľných investícií. 

Posúdiť účinnosť opatrení EÚ v súvislosti s podporou a regulovaním udržateľného financovania. 

Správy o zákonnosti 
a správnosti v oblasti 
súdržnosti 

Posúdiť adekvátnosť práce Komisie a spoľahlivosť jej správ o zákonnosti a správnosti výdavkov 
v oblasti súdržnosti vo výročných správach o činnosti (VSČ) a výročnej správe o riadení a výkonnosti 
(AMPR). 

Priorita 

Európske centrum 
investičného 
poradenstva 

Posúdiť, či koncepcia Európskeho centra investičného poradenstva a riadenie a monitorovanie 
zavedených systémov zaisťujú účinnosť iniciatívy. 

Riadenie rizík v oblasti 
colníctva na ochranu 
finančných záujmov EÚ 

Posúdiť, či je rámec Komisie týkajúci sa spoločných kritérií a štandardov finančných rizík primeraný 
a či sú členské štáty dobre pripravené na uplatňovanie tohto rámca s cieľom zosúladiť výber colných 
kontrol. 

Príspevky tretích krajín  Analyzovať príspevky tretích krajín do rozpočtu EÚ na financovanie európskych politík. 
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O nás 

 
Sme externým audítorom EÚ. Európsky dvor audítorov bol zriadený 
v roku 1977 a je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Sídlime 
v Luxemburgu a zamestnávame približne 900 audítorských, 
podporných a administratívnych zamestnancov zo všetkých 
členských štátov EÚ. Naše kolégium sa skladá z jedného člena 
z každého členského štátu EÚ.  

 
 
 

Naším poslaním je prispieť k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ, 
presadzujeme zodpovednosť a transparentnosť a vystupujeme ako 
nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Únie. Varujeme 
pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky 
i úspechy. Tvorcom politík a zákonodarcom EÚ tiež poskytujeme 
usmernenie, ako zlepšiť riadenie politík a programov EÚ.  
 
Naše audítorské správy a stanoviská sú základnou zložkou reťazca 
povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Využívajú sa na vyvodenie 
zodpovednosti voči tým, ktorí vykonávajú politiky a programy EÚ: 
Komisia, iné inštitúcie a orgány EÚ a správne orgány v členských 
štátoch. 
 
A napokon prostredníctvom svojej práce chceme občanom EÚ 
pomôcť lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú 
k súčasným a budúcim výzvam.
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Naše výstupy 

Vydávame:  

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

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

— výročnú správu o aspektoch výkonnosti, 

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

— preskúmania, ako sú situačné správy, informačné dokumenty či rýchle preskúmania vecí, 

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



Obráťte sa na EÚ 
 
Osobne 
 
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: 
https://europa.eu/european-union/contact_sk 
 
Telefonicky alebo e-mailom  
 
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať: 
 
— prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),  
— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo  
— e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk 
 
Vyhľadávanie informácií o EÚ 
 
Online 
 
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-
union/index_sk 
 
Publikácie EÚ 
 
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://publications.europa.eu/sk 
publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum 
(pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk). 
 
Právo EÚ a súvisiace dokumenty 
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-
Lex: http://eur-lex.europa.eu 
 
Otvorený prístup k údajom z EÚ 
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na 
komerčné aj nekomerčné účely. 

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