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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech pracovního programu Evropského účetního dvora na rok 2019. 
Plné znění pracovního programu je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 
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Audity v roce 2019 se soustředí na hlavní výzvy, před 
nimiž EU v současnosti stojí, informují auditoři EU 
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil svůj pracovní program na rok 2019, v němž auditoři 
podrobně popisují své auditní priority a zprávy, které by chtěli příští rok zveřejnit. Soustředí se 
na mnoho různých témat, která odrážejí výzvy, před nimiž EU v současnosti stojí, a ještě více se 
zaměří na to, zda politiky a programy EU dosahují svých cílů a vytvářejí přidanou hodnotu. 
Jejich audity se budou zabývat klíčovými oblastmi, kterými je udržitelné hospodaření 
s přírodními zdroji, růst a začleňování, migrace, bezpečnost a globální rozvoj, jednotný trh a 
efektivní fungování EU při zajištění odpovědnosti.  

Auditoři hodlají posoudit provádění nouzového mechanismu pro relokaci uprchlíků a 
mechanismus ochrany hranic a přezkoumat rodící se obrannou politiku EU. Chtějí také zkoumat 
účinnost přeshraniční zdravotní péče, nastínit problémy v přístupu EU k měření emisí vozidel a 
analyzovat, zda se v politikách EU v oblasti klimatu a energetiky při rozhodování o tom, kterou 
investici realizovat, uplatňují „zelená“ kritéria. Mezi jejich auditní priority budou rovněž patřit 
úkoly týkající se pesticidů, investic do silniční infrastruktury propojující regiony EU, financování, 
které EU poskytuje v oblasti kultury, a státní podpory pro banky. 

„Budeme zkoumat všechny tyto oblasti a zjišťovat, zda EU plní to, co slíbila,“ uvedl předseda 
Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehne. „To nám umožní i nadále poskytovat občanům 
EU a našim institucionálním partnerům na úrovni EU i z členských států nezávislé a objektivní 
zprávy o tématech důležitých pro budoucnost EU a vyzdvihovat to, co funguje dobře, a 
upozorňovat na to, co nefunguje.“ 

Pracovní program auditorů přichází v důležitém okamžiku pro EU, kdy se jedná o jejím budoucím 
dlouhodobém výdajovém plánu na období 2021 až 2027, který bude muset být dohodnut do 
konce roku 2019. Příští rok také Spojené království vystoupí z EU, bude zvolen nový Evropský 
parlament a jmenována nová Komise.  

Program obsahuje více informací o přibližně 35 zvláštních zprávách a dalších dokumentech 
založených na přezkumu, které by auditoři měli v roce 2019 zveřejnit. Tyto zprávy jsou převážně 
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výsledkem výkonnostních auditů, které auditoři vybírají na základě vyhodnocení hlavních rizik ve 
vztahu k výdajům a k provádění politik EU. 

Auditoři kromě toho zveřejňují své výroční zprávy o rozpočtu EU, evropských rozvojových 
fondech a o agenturách a společných podnicích EU a předkládají stanoviska k novým či 
aktualizovaným právním předpisům EU s finančním dopadem.  

Poznámky pro redaktory 

Roční rozpočet EU je asi 140 miliard EUR. To odpovídá zhruba 1 % hrubého národního důchodu 
všech členských států EU, což představuje přibližně 2 % jejich celkových veřejných výdajů.  

Úlohou EÚD jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda se finanční prostředky EU 
vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými předpisy a jsou správně zaúčtovány a účinně a 
efektivně dosahují výsledků. Jeho auditní zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků 
v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU a občanům pomáhají lépe pochopit, jak se EU a její 
členské státy vyrovnávají s dnešními i budoucími výzvami. 

Pracovní program na rok 2019 je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU. 
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