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Pracovní program auditorů EU na rok
2020: kontroluje se, zda EU realizuje
výsledky
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil svůj pracovní program na příští rok uvádějící priority
nadcházejících auditů. Tyto audity se budou zabývat mnoha různými tématy a zaměří se na
hlavní výzvy a problémy EU: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, růst a začleňování,
migraci, bezpečnost a globální rozvoj, jednotný trh a efektivní fungování EU při současném
zajištění povinnosti odpovídat se. Auditoři budou tyto oblasti podrobně zkoumat, aby zjistili,
zda EU plní své závazky.
Pracovní program na rok 2020 poskytuje více informací o přibližně 41 zprávách, které EÚD
plánuje zveřejnit v roce 2020 a které byly vybrány na základě posouzení hlavních rizik
souvisejících s výdaji EU a prováděním opatření. Auditoři rovněž vůbec poprvé zveřejní výroční
zprávu o výkonnosti opatření EU. Jde o dodatek k výročním zprávám o rozpočtu EU, evropských
rozvojových fondech, Jednotném výboru pro řešení krizí, agenturách EU, společných podnicích a
evropských školách. Vypracují také stanoviska k novým nebo aktualizovaným právním předpisům
EU s finančními dopady.
„Celkový roční rozpočet EU v přibližné výši 140 miliard EUR představuje asi pouze 1 % hrubého
národního důchodu členských států“, uvedl předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner
Lehne. „Je tudíž o to důležitější, aby se prostředky z tohoto rozpočtu vynakládaly účinně, a proto
se při své práci namísto pouhé kontroly uplatňování zavedených pravidel stále více zaměřujeme
na to, zda politiky a programy EU dosahují svých cílů a vytvářejí přidanou hodnotu.“
V příštím roce se auditoři EU v rámci své činnosti soustředí na udržitelnost. V roce 2020 budou
tedy pokračovat v posuzování toho, zda se EU náležitě zabývá mimo jiné změnou klimatu, a
vypracují zprávy mimo jiné o používání pesticidů a plastovém odpadu, mořském prostředí,
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biologické rozmanitosti v zemědělství a o opylovačích. Budou rovněž zohledňovat cíle
udržitelného rozvoje OSN a v průběhu příštího roku pokryjí všech těchto 17 cílů s výjimkou tří.
Auditní priority EÚD na rok 2020 rovněž zahrnou úkoly v oblasti investic do soudržnosti, růstu a
začlenění. Auditoři se budou zejména zabývat investicemi do silniční infrastruktury spojující
evropské regiony, financováním EU určeným na kulturu a opatřeními, jež se týkají boje s dětskou
chudobou. Přezkoumají i systém Komise na vyvozování jistoty pro oblast soudržnosti na
programové období 2014–2020. Dále se budou zabývat vnější činností EU a bezpečnostní
politikou, zejména prostřednictvím auditů nového mandátu agentury Frontex jako Evropské
agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, vlády práva na Ukrajině a kybernetické bezpečnosti
v EU.
Zaměří se také na prověrku klíčových prvků fungování jednotného trhu a udržitelnosti měnové
unie, jako je dohled EU nad státní podporou pro banky po finanční krizi, výměna informací
o daních mezi členskými státy a evropské vesmírné zdroje.
V prioritní oblasti „Odpovědná a účinná správa a financování EU“ auditoři podrobně prověří
reakci EU na čínskou iniciativu „Jedno pásmo, jedna cesta“, zejména v souvislosti se strategií EU
pro propojení Evropy a Asie. Mezi jiným budou také posuzovat Evropské centrum pro investiční
poradenství a příspěvky třetích zemí do rozpočtu EU.
S takto komplexní škálou témat bude EÚD i nadále poskytovat občanům EU a tvůrcům politik
nezávislé zprávy o tématech, jež jsou pro budoucnost EU klíčová, a upozorňovat na to, co funguje
a co ne.

Poznámky pro redaktory
Úkolem EÚD jako nezávislého ochránce finančních zájmů občanů EU je přispívat ke zdokonalování
finančního řízení EU a prosazovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost. EÚD varuje před
riziky, poskytuje ujištění a upozorňuje na nedostatky, ale i na úspěchy.
Auditní zprávy a stanoviska Účetního dvora jsou zásadním prvkem v hierarchii odpovědnosti EU.
Využívají se při vyvozování odpovědnosti subjektů odpovědných za provádění politik a programů
EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a veřejných orgánů v členských státech. Občanům
rovněž pomáhají lépe pochopit, jak se EU a její členské státy vyrovnávají s dnešními i budoucími
výzvami.
Pracovní program na rok 2020 je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23
jazycích EU.
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