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Audítori EÚ budú sa budú podrobne zaoberať 
témami, ako je oživenie hospodárstva, 
energetika, klíma, bezpečnosť a mnoho ďalších 
Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoj plán práce na rok 2023 a nasledujúce 
obdobie, ktorý obsahuje priority pre audit v blízkej budúcnosti. Tieto priority sa budú týkať 
mnohých rôznych tém, a budú tak odrážať hlavné výzvy a úlohy EÚ pri riešení početných kríz, 
ktorým čelí EÚ. Audítori budú i naďalej kontrolovať, či EÚ pri dosahovaní zamýšľaných 
výsledkov dobre využíva peniaze daňových poplatníkov. 

Plán práce EDA na rok 2023 a nasledujúce obdobie obsahuje zoznam 82 tém súvisiacich 
so strategickými prioritnými oblasťami. Napríklad 12 auditov sa týka balíka na obnovu 
po pandémii NextGenerationEU (NGEU) vo výške 800 mld. EUR a týka sa predovšetkým 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V rámci okruhu „zmena klímy, životné prostredie 
a prírodné zdroje“ sa v pláne práce uvádza 21 auditov, vrátane auditov energetickej bezpečnosti, 
znečistenia, prepravy zvierat a udržateľnej výroby potravín. EDA sa zameria i na vonkajšiu činnosť 
EÚ, napríklad na podporu utečencov, vojenskú mobilitu a spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku. 

„Každý občan EÚ a členské štáty EÚ sa musia vyrovnávať s dôsledkami niekoľkých súčasných kríz: 
globálna pandémia, rýchla zmena klímy a nedávno aj silné energetické, bezpečnostné a migračné 
krízy spôsobené ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine“, uviedol predseda EDA Tony Murphy. „Ako 
nezávislý audítor EÚ preto budeme preverovať, či boli finančné prostriedky EÚ dobre vynaložené, 
aby pomohli prekonať dôsledky týchto kríz.“ 

Audítori budú tiež skúmať kľúčové témy týkajúce sa konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ, 
ako je výroba batérií, investície do umelej inteligencie a podpora prepravy vodíka. V oblasti 
fiškálnej politiky sa zamerajú najmä na bankový dohľad v EÚ, daňovú súťaž v EÚ a výkonnosť 
Európskeho fondu pre strategické investície. Budeme sa zaoberať aj mnohými ďalšími dôležitými 
témami EÚ, od transparentnosti lobistických činností v rozhodovacom procese EÚ a právneho 
štátu po bezpečnosť cestnej dopravy a digitalizáciu zdravotnej starostlivosti. Tri audity budú 
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venované boju proti podvodom: opatreniam EÚ na riešenie konfliktov záujmov, stratégii EÚ 
pre boj proti podvodom a opatreniam EÚ proti podvodom v oblasti DPH pri dovoze. 

Základné informácie 

Prostredníctvom nezávislej a profesionálnej audítorskej práce, ktorá má veľký dosah, EDA 
posudzuje hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ. Jeho 
audítorské správy a stanoviská sú kľúčovým článkom reťazca zodpovednosti v EÚ a na ich základe 
sú volaní na zodpovednosť tí, ktorí zodpovedajú za vykonávanie politík a programov EÚ: Európska 
komisia, ostatné orgány EÚ a orgány verejnej správy 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 2023 a nasledujúce obdobie je k dispozícii na webovom sídle EDA 
eca.europa.eu. 
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