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Auditoři EU informují o „novém přístupu“ k auditu výdajů na soudržnost

Evropský účetní dvůr nyní testuje změněný přístup k auditům souladu u výdajů na soudržnost. Ověřovat se 
nyní budou informace o legalitě a správnosti výdajů EU poskytnuté Evropskou komisí jako kontrolovaným 
subjektem a současně se bude lépe využívat práce auditních orgánů v členských státech. Auditoři dnes 
k tomuto přístupu zveřejnili podkladový dokument, aby z něj ti, kdo se zajímají o politiku soudržnosti a její 
audit, mohli čerpat informace.  

Cílem Evropského účetního dvora bude určit, zda jsou informace o legalitě a správnosti výdajů na soudržnost 
poskytované Evropskou komisí přesné či nikoliv. V praxi budou v rámci tohoto změněného přístupu pečlivě 
zkoumat kontroly, které již byly provedeny Evropskou komisí a auditními orgány v členských státech. Tato práce 
obsáhne přezkum auditní dokumentace a opakované provedení auditní práce, která již proběhla na úrovni 
příjemců. Na základě toho pak auditoři zformulují závěr o spolehlivosti informací poskytovaných Komisí pro 
každý z programů, včetně odhadované míry zbytkových chyb, a pro oblast soudržnosti jako celek. Tato práce 
bude rovněž využita jako příspěvek k obecnému výroku o legalitě a správnosti výdajů EU. 

„Jde o významnou změnu způsobu, jakým provádíme audit výdajů na soudržnost,“ uvedl předseda Evropského 
účetní dvora Klaus-Heiner Lehne. „V rámci naší strategie na období 2018–2020 jsme se rozhodli pro nový pohled 
na to, jak auditujeme rozpočet EU a jak můžeme zvýšit přidanou hodnotu našeho prohlášení o věrohodnosti. 
Očekáváme, že v období 2014–2020 budeme moci využívat sofistikovanější systémy vnitřní kontroly a audity 
provedené auditními orgány v členských státech. Pak budeme moci začít Evropskému parlamentu a Radě 
poskytovat nezávislé externí posouzení spolehlivosti informací o legalitě a správnosti výdajů na soudržnost 
poskytovaných Komisí.“ 

O výsledcích těchto auditů budeme informovat v příští výroční zprávě v rámci prohlášení o věrohodnosti za rok 
2017. 

Poznámky pro redaktory 

Podkladový dokument Evropského účetního dvora „Nový přístup EÚD k prohlášení 
o věrohodnosti v oblasti soudržnosti“ naleznete zde: http://bit.ly/ECAcohesionBP 

 


