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Těžištěm pracovního programu auditorů EU je 
reakce na COVID-19 a politiky v oblasti změny 
klimatu 
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil svůj pracovní program na rok 2022 a následující 
období uvádějící strategické oblasti a kontrolní priority. Budou se týkat mnoha různých témat, 
a budou tak odrážet hlavní výzvy a problémy EU. Přední místo mezi nimi zaujímá reakce EU na 
pandemii COVID-19 a její ambice v boji proti změně klimatu. Auditoři budou tyto a další oblasti 
podrobně zkoumat, aby zjistili, zda EU při plnění svého mandátu a závazků využívá peníze 
daňových poplatníků účinně. 

Celosvětová pandemie COVID-19 nadále silně zatěžuje životy evropských občanů a bude tak ještě 
po nějakou dobu činit. EU mezitím také uvádí do života své aspirace, které spočívají v boji proti 
změně klimatu a přechodu na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku efektivně využívající 
zdroje. V důsledku toho poskytne EU na programy obnovy po skončení pandemie COVID-19 a na 
opatření pro boj proti změně klimatu finanční pomoc v nebývalém rozsahu.  

Pracovní program EÚD na rok 2022 a následující období byl vypracován právě s ohledem na tyto 
výzvy. Obsahuje seznam 79 zvláštních zpráv a přezkumů, které auditoři EU v následujících letech 
plánují zveřejnit. Souvisejí se strategickými prioritními oblastmi. Například v rámci výdajové 
oblasti „reakce EU na pandemii COVID-19 a obnova po krizi“ se počítá se zveřejněním 16 zpráv 
o otázkách, jako je zadávání zakázek na očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a právo 
volného pohybu během pandemie. EÚD rovněž zveřejní sérii auditních zjištění o Nástroji pro 
oživení a odolnost, na nějž připadá 672,5 miliardy EUR v podobě grantů a úvěrů, které budou 
sloužit k podpoře investic a reforem se zaměřením na ekologickou a digitální transformaci. 
V rámci okruhu „změna klimatu, životní prostředí a přírodní zdroje“ vypracuje EÚD 17 zpráv, 
včetně zprávy o biopalivech, zdanění energie, nezákonném rybolovu a přepravě zvířat.  

Budeme se zabývat i mnoha dalšími oblastmi výdajů a politikami EU. Třeba v prioritní oblasti 
„bezpečnost a evropské hodnoty“ budou auditoři zkoumat vnější činnost EU – například budou 
hodnotit, jak EU řeší základní příčiny migrace v Africe, a analyzovat finanční podporu určenou na 
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péči o uprchlíky v Turecku –, ale též interní témata, včetně podvodů s platbami v rámci společné 
zemědělské politiky a právního státu v EU.  

Auditoři se budou rovněž zabývat klíčovými tématy pro konkurenceschopnost hospodářství EU, 
jako je bezpečnost celulárních sítí 5G, výroba baterií a budování odvětví mikročipů v EU. V oblasti 
fiskální politiky se zaměří zejména na bankovní dohled v EU a na jednotný trh pro investiční 
fondy.  

S takto rozsáhlým spektrem témat bude EÚD i nadále poskytovat občanům EU a tvůrcům politik 
nezávislé zprávy o otázkách, jež jsou pro budoucnost EU zásadní, a upozorňovat na to, co funguje 
a co ne. Během roku 2021 zveřejnil EÚD 32 auditních zpráv a přezkumů na témata sahající od 
životního prostředí po zdanění, od mobility po praní špinavých peněz a od migrace pro práva 
spotřebitelů. 

 

Základní informace 

EÚD prostřednictvím nezávislé a profesionální auditní práce, která má významný dopad, posuzuje 
hospodárnost, účinnost, efektivnost, legalitu a správnost opatření EU. Jeho auditní zprávy a 
stanoviska jsou zásadním prvkem v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU a na jejich základě jsou 
voláni k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za provádění politik a programů EU, tedy Komise, 
ostatní subjekty EU a vlády členských států. Občanům rovněž pomáhají lépe pochopit, jak se EU a 
její členské státy vyrovnávají s dnešními i budoucími výzvami. 

Pracovní program na rok 2022 a následující období je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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