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Auditoři EU se budou pozorně zabývat tématy, 
jako je hospodářské oživení, energetika, klima, 
bezpečnost a mnoho dalších 
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil svůj pracovní program na rok 2023 a následující 
období, v němž jsou uvedeny jeho kontrolní priority pro blízkou budoucnost. Ty se budou týkat 
mnoha různých témat, a budou tak odrážet hlavní výzvy a úkoly EU při řešení četných krizí, 
kterými čelí. Auditoři budou i nadále prověřovat, zda EU při dosahování zamýšlených výsledků 
dobře využívá peníze daňových poplatníků. 

Pracovní program EÚD na rok 2023 a následující období obsahuje seznam 82 témat souvisejících 
se strategickými prioritními oblastmi. Například 12 auditů se týká balíčku opatření EU na podporu 
oživení po pandemii NextGenerationEU (NGEU) ve výši 800 miliard EUR a zaměří se především na 
Nástroj pro oživení a odolnost. U tématu „změna klimatu, životní prostředí a přírodní zdroje“ 
uvádí pracovní program 21 auditů, včetně auditů energetické bezpečnosti, znečištění, přepravy 
zvířat a udržitelné výroby potravin. EÚD se zaměří i na vnější činnost EU, například na podporu 
uprchlíků, vojenskou mobilitu a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. 

„Všichni občané členských států EU se musí vyrovnávat s důsledky několika současných krizí: 
globální pandemie, rychlé změny klimatu a nedávno také silné energetické, bezpečností a 
migrační krize způsobené útočnou válku Ruska proti Ukrajině,“ uvedl předseda EÚD Tony Murphy. 
„Jako nezávislý auditor EU proto budeme prověřovat, zda byly finanční prostředky EU dobře 
vynaloženy, aby pomohly překonat důsledky těchto krizí.“ 

Auditoři se budou rovněž zabývat klíčovými tématy pro konkurenceschopnost hospodářství EU, 
jako je výroba baterií, investice do umělé inteligence a podpora dopravy vodíku. V oblasti fiskální 
politiky se zaměří zejména na bankovní dohled v EU, daňovou soutěž v EU a výkonnost 
Evropského fondu pro strategické investice. Budeme se zabývat i mnoha dalšími důležitými 
tématy, od transparentnosti lobbistických činností v rozhodovacím procesu EU a právního státu 
po bezpečnost silniční dopravy a digitalizaci zdravotní péče. Tři audity budou věnovány boji proti 
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podvodům: opatřením EU proti střetu zájmů, strategii EU proti podvodům a opatřením EU proti 
podvodům v oblasti DPH při dovozu. 

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 2023 je k dispozici na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. 
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