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Plán práce audítorov EÚ na rok 2020:
overiť, či EÚ dosahuje výsledky
Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoj plán práce na nasledujúci rok, ktorý
obsahuje zoznam nadchádzajúcich priorít pre audit. Tieto priority budú zahŕňať širokú škálu
tém a odrážajú hlavné výzvy a obavy EÚ: udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast
a začleňovanie, migrácia, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovedná a efektívna
EÚ. Audítori tieto oblasti preskúmajú, aby zistili, či EÚ plní svoje záväzky.
Plán práce na rok 2020 poskytuje viac informácií o 41 správach, ktoré EDA plánuje uverejniť
v roku 2020, pričom témy vybrala na základe posúdenia hlavných rizík z hľadiska výdavkov
a plnenia politík EÚ. Audítori tiež po prvýkrát uverejnia výročnú správu o výkonnosti politík EÚ.
Táto správa doplní výročné správy o rozpočte EÚ, Európskych rozvojových fondoch, Jednotnej
rade pre riešenie krízových situácií, agentúrach EÚ, spoločných podnikoch a Európskych školách.
Audítori tiež predložia stanoviská k novým alebo aktualizovaným právnym predpisom EÚ, ktoré
majú finančné dôsledky.
„Hoci celkový ročný rozpočet EÚ vo výške približne 140 mld. EUR sa môže zdať veľký, predstavuje
len približne 1 % hrubého národného dôchodku členských štátov EÚ,“ uviedol predseda
Európskeho dvora audítorov Klaus-Heiner Lehne. „O to dôležitejšie je preto, aby sa tento
rozpočet 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, a nielen toho, či boli pri nich splnené stanovené pravidlá.“
V nadchádzajúcom roku je nosnou témou práce audítorov EÚ udržateľnosť. Preto budú aj v roku
2020 posudzovať, či EÚ náležite rieši problém zmeny klímy, a pripravujú správy okrem iného
o používaní pesticídov a plastovom odpade, o morskom prostredí, biodiverzite
v poľnohospodárstve a opeľovačoch. Zohľadnia aj ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja
a do svojich úloh na budúci rok z týchto 17 cieľov zapracovali všetky okrem troch.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body plánu práce Európskeho dvora audítorov na rok 2020.
Úplné znenie plánu práce je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu.
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Priority pre audit EDA na rok 2020 budú zahŕňať aj úlohy v oblasti investícií do súdržnosti, rastu
a začleňovania. Audítori sa konkrétne zamerajú na investície do cestnej infraštruktúry spájajúcej
európske regióny, financovanie EÚ na kultúru a opatrenia na boj proti chudobe detí. Preskúmajú
aj systém zabezpečenia kvality Európskej komisie v oblasti súdržnosti v programovom období
2014 – 2020. Okrem toho posúdia vonkajšie opatrenia a bezpečnostnú politiku EÚ, konkrétne
v rámci auditu nového mandátu agentúry Frontex ako Európskej agentúry pre pohraničnú
a pobrežnú stráž, auditu týkajúceho sa právneho štátu na Ukrajine a auditu kybernetickej
bezpečnosti v EÚ.
Ďalej budú audítori posudzovať kľúčové otázky v súvislosti s fungovaním jednotného trhu
a udržateľnosti menovej únie, ako je dohľad EÚ nad štátnou pomocou bankám po finančnej kríze,
výmena daňových informácií medzi členskými štátmi a vesmírne zdroje Európy.
V prioritnej oblasti „Zodpovedné a efektívne financovanie a spravovanie EÚ“ audítori preskúmajú
reakciu EÚ na čínsku iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, a konkrétne stratégiu na prepojenie
Európy a Ázie. Okrem toho posúdia Európske centrum investičného poradenstva a príspevky
tretích krajín do rozpočtu EÚ.
S takýmto širokým záberom tém bude EDA naďalej poskytovať občanom EÚ a tvorcom politík
nezávislé správy o kľúčových témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ, pričom bude
zdôrazňovať, čo funguje dobre, a upozorní na to, čo nefunguje.

Poznámky pre redaktorov
Úlohou EDA ako nezávislého externého audítora EÚ je prispievať k zlepšovaniu finančného
riadenia EÚ a presadzovať transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa. EDA varuje pred rizikami,
poskytuje uistenie a poukazuje na nedostatky i úspechy.
Audítorské správy a stanoviská EDA 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. Občanom EÚ tiež
pomáhajú lepšie pochopiť, ako sa EÚ a jej členské štáty stavajú k súčasným a budúcim výzvam.
Plán práce na rok 2020 je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA eca.europa.eu.
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