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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech pracovního programu Evropského účetního dvora na rok 2018. 
Plné znění pracovního programu (v angličtině, brzy bude následovat i francouzská a německá verze) je k dispozici na adrese 
www.eca.europa.eu. 
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Auditoři EU zveřejňují svůj pracovní program na rok 2018 
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil svůj pracovní program na rok 2018. Kromě podrobností 
o zvláštních zprávách, které se auditoři EU chystají v roce 2018 vydat, program obsahuje rovněž 
informace o výročních zprávách Účetního dvora a o postupu plánování práce. Celkově plánují 
auditoři zveřejnit v roce 2018 zhruba 90 publikací (včetně výročních zpráv, zvláštních zpráv a 
stanovisek). 

„V tomto pracovním programu jsme stanovili prioritní oblasti, na něž se v roce 2018 zaměříme“, 
uvedl předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehne. „Budeme se zabývat širokým 
spektrem témat souvisejícími s výzvami, jimiž EU v současné době čelí. Sem patří například 
udržitelné využívání přírodních zdrojů, růst a začleňování, problémy v oblasti migrace a globálního 
rozvoje, jednotný trh a účinné fungování Evropské unie při zajištění odpovědnosti“.  

Součástí pracovního programu je i informační dokument o budoucnosti rozpočtu EU, který má 
přispět do diskuse o střednědobém finančním rámci Unie, a také informační dokumenty 
o zjednodušení politiky soudržnosti a programu Horizont 2020 a o budoucnosti společné 
zemědělské politiky. 

Proběhnou rovněž audity opatření EU v oblasti bezpečnosti potravin, dále audity týkající se 
desertifikace v EU, nástroje pro uprchlíky v Turecku, svěřenského fondu EU pro Afriku, 
transparentnosti financování nevládních organizací, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a předcházení konfliktům zájmů a etickým konfliktům 
v orgánech EU. Dalším prioritním úkolem bude situační zpráva o dopravě a mobilitě. Všechny tyto 
zprávy budou zveřejněny v průběhu roku 2018. 

Úkoly obsažené v pracovním programu byly vybrány pomocí komplexního postupu plánování, 
který zahrnuje i přezkum nejnovějšího vývoje v EU a konzultace se zainteresovanými stranami, 
zejména s Evropským parlamentem. 

Předseda Účetního dvora Lehne představí pracovní program na rok 2018 na zasedání výboru 
Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, které se bude konat 20. listopadu 2017. Toto 
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zasedání bude vysíláno živě na internetu. 

 


