CS

Náš pracovní program na
období 2021+

2
ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2021 budou občané
Evropské unie a její členské
státy pokračovat v boji
s důsledky globální pandemie
covid-19.
V této složité době Evropská
unie poskytuje finanční
pomoc v dosud nebývalém
rozsahu. Kromě tradičních
rozpočtových zdrojů
dohodnutých pro víceletý
finanční rámec (VFR) na
období 2021–2027 se EU rozhodla také zahájit iniciativu „Next
Generation European Union“ (NGEU), což je soubor opatření na
podporu oživení zajišťující dodatečné finanční prostředky na základě
dluhopisů.
Naší úlohou jako nezávislého externího auditora Evropské unie je
kontrolovat, zda se finanční prostředky EU vybírají a vynakládají
v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními, jsou řádně zaúčtovávány
a efektivně a účinně využívány v zájmu občanů EU. A to se týká rovněž
nových opatření EU, která byla přijata na ochranu občanů před
negativními dopady pandemie. V roce 2021 se bude jeden z auditních

úkolů, jejichž zahájení se plánuje, týkat reakce EU na pandemii covid19 a provádění iniciativy NGEU.
Pracovní program na období 2021+ je rovněž souběžný se zahájením
realizace naší nové strategie EÚD na období 2021–2025, kterou Vám
s potěšením doporučuji k přečtení.
V následujících pěti letech se hodláme zaměřit na tři strategické cíle:
Cíl 1: Zlepšit vyvozování odpovědnosti, transparentnost a kontrolní
mechanismy u všech typů opatření EU
Cíl 2: Zaměřit audity výkonnosti na oblasti a témata, kde můžeme
vytvořit největší přidanou hodnotu, zejména pak na tyto čtyři
strategické oblasti politik a programů EU:
o

zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti Unie,

o

odolnost vůči hrozbám pro bezpečnost Unie a dodržování
evropských hodnot, kterými jsou svoboda, demokracie a právní
stát,

o

změna klimatu, životní prostředí a přírodní zdroje,

o

fiskální politiky a veřejné finance v Unii.

3
Cíl 3: Poskytovat na základě auditu vysokou míru jistoty v náročném
a měnícím se prostředí
Níže uvádíme seznam 73 zvláštních zpráv a přezkumů, které v letech
2021 a 2022 plánujeme zveřejnit. Jsou uspořádány podle uvedených
čtyř strategických oblastí.

Navzdory těmto výzvám se na nás občané EU a naše institucionální
zainteresované strany a partneři na úrovni jak EU, tak členských států
i nadále budou moci spoléhat v tom, že jim budeme poskytovat
nezávislé a objektivní zprávy o hlavních tématech pro budoucnost EU,
i v nichž budeme vyzdvihovat to, co funguje dobře, a naopak
upozorňovat na to, co nefunguje.

Náš pracovní program na období 2021+ přijímáme v době, kdy
pandemie covid-19 i nadále ovlivňuje téměř ve všech ohledech naše
životy a práci. Rád bych vás ujistil, že chápeme tlak, pod nímž jsou
orgány EU a národní, regionální a lokální orgány v členských státech a
také příjemci podpory EU nuceni v současnosti fungovat. Budeme se
tudíž i nadále maximálně snažit o to, abychom snížili administrativní
zátěž, která vzniká kontrolovaným subjektům v souvislosti s našimi
audity. Zároveň dopad pandemie na naši vlastní činnost znamená, že
budeme muset svůj pracovní program realizovat obezřetně a
flexibilně.

Klaus-Heiner Lehne
předseda
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Název úkolu
Digitální dovednosti
v budoucnu
Reakce na onemocnění
covid-19 v oblasti
veřejného zdraví
Rozšíření programu
Horizont 2020

Hospodářská
konkurenceschopnost Unie
2021

Dlouhodobá
nezaměstnanost
Kosmické prostředky EU
Začínající a rychle se
rozvíjející malé a střední
podniky

Cíl úkolu
Tento přezkum má za cíl posoudit účinnost opatření EU (se zvláštním zaměřením na Evropský
sociální fond) při zvyšování digitálních dovedností dospělé populace v Evropě.
Cílem tohoto přezkumu je posoudit prvotní reakci na tuto krizi, opatření přijatá na usnadnění
dodávek zdravotnických potřeb a vybavení a podporu testování, léčby a výzkumu očkovacích
látek a snazší výměny informací mezi členskými státy.
Audit má za cíl posoudit, jak Komise při svém řízení financování programu H2020 řešila
problematiku rozdílů v oblasti výzkumu a inovací mezi členskými státy, se zvláštním zaměřením
na posouzení doplňkovosti se strukturálními a investičními fondy (ESI fondy).
Tento audit má za cíl posoudit účinnost Evropského sociálního fondu z hlediska k příspěvku k boji
proti dlouhodobé nezaměstnanosti v období 2014–2020.
Tento audit má za cíl posoudit, zda se Komisi podařilo vytvořit koherentní a stabilní regulační
rámec, který by umožnil realizovat potenciál kosmických prostředků Unie a zároveň řešit
fragmentaci evropského kosmického průmyslu, jak to předpokládá jak kosmická průmyslová
politika EU, tak dokumenty o evropské kosmické strategii.
Tento audit má za cíl posoudit, zda podpora z EFRR v období 2014–2020 ERDF byla účinná
z hlediska pomoci začínajícím a rychle se rozvíjejícím malým a středním podnikům.

Tento audit má za cíl posoudit, zda jsou stávající opatření EU na podporu internacionalizace
Internacionalizace malých a
malých a středních podniků účinná, a to zejména z hlediska řešení potřeb malých a středních
středních podniků
podniků získat přístup na nové trhy a rozvíjení jejich činností.
Tento audit má za cíl posoudit, zda cíle Komise v oblasti rovnosti žen a mužů jsou zohledněny
Rovnost žen a mužů
v hlavních výdajových oblastech rozpočtu EU a do těchto oblastí začleněny.
V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda Komise postupuje účinně při vytváření politiky EU
Práva duševního vlastnictví
pro duševní vlastnictví a při ochraně práv duševního vlastnictví na jednotném trhu.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Hospodářská
konkurenceschopnost Unie
2022

Název úkolu
Data velkého objemu GŘ
AGRI
Covid-19: veřejné zakázky
na očkovací látky a další
zdravotnická opatření
Digitalizace škol
Investiční iniciativa pro
reakci na koronavirus (CRII)
Elektronická veřejná správa
(e-Government)
Energetická unie
Oprávněné hospodářské
subjekty

Cíl úkolu
V rámci tohoto auditu se bude posuzovat to, jak Komise využívá řešení v oblasti IT a analýzu dat
k podpoře řízení a kontroly společné zemědělské politiky
Tento audit bude posuzovat a analyzovat účinnost, s jakou EU podporovala vývoj vakcín proti
onemocnění covid-19, a zajištění přiměřeného množství těchto vakcín k pokrytí zjištěných potřeb.
V rámci tohoto auditu se bude zkoumat, zda finanční prostředky EU účinně podpořily digitalizaci
škol v evropských regionech.
Tento audit bude zkoumat, zda se prostřednictvím investiční iniciativy pro reakci na koronavirus
podařilo rychle mobilizovat prostředky z fondů ESI k řešení problémů, které přinesla pandemie
onemocnění covid-19.
Cílem tohoto auditu je ověřit, zda Komise postupovala při vytváření akčního plánu EU pro oblast
elektronické veřejné správy a podpoře jeho provádění účinně a efektivně.
V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda Komise a agentura ACER účinně přispěly k podpoře
dotvoření evropského vnitřního trhu s elektrickou energií.
Cílem tohoto auditu je ověřit, zda Komise a členské státy zajišťují, aby program oprávněných
hospodářských subjektů (AEO) plnil své cíle, kterými je posílení bezpečnosti mezinárodního
dodavatelského řetězce a usnadnění obchodu při současném zajištění úplnosti výběru příjmů.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Název úkolu

Infrastruktura na dobíjení
elektrické energie
Realizace zásady
„znečišťovatel platí“
Lesní hospodářství

Změna klimatu, životní
prostředí a přírodní zdroje
2021

Změna klimatu a
zemědělství
Zdanění energie a dotace
v této oblasti
Energetická účinnost
v podnicích
SZP a vodohospodářské
projekty
Elektronický odpad
Stěžejní dopravní projekty
v mezinárodním srovnání
Financování udržitelných
investic

Cíl úkolu
Cílem tohoto auditu je posoudit účinnost podpory EU pro oblast dobíjecí infrastruktury pro
elektrická vozidla v období 2014–2020, zejména co se týče Nástroje pro propojení Evropy a
evropských strukturálních a investičních fondů.
Tento audit má za cíl přezkoumat, zda Komise začlenila zásadu „znečišťovatel platí“ do
odvětvových politik EU, a posoudit podporu poskytovanou členským státům pro provádění
směrnice o odpovědnosti za životní prostředí.
Tento audit má za cíl posoudit, zda byla podpora EU pro lesní hospodářství účinným příspěvkem
k ochraně biologické rozmanitosti a ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této
změně.
Cílem tohoto auditu je posoudit účinnost společné zemědělské politiky z hlediska podpory pro
zemědělce při zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.
Cílem tohoto auditu je přezkoumat soulad legislativy EU v oblasti zdanění energie s klimatickými
cíli.
Tento audit má za cíl analyzovat nákladovou efektivnost a udržitelnost výsledků projektů v oblasti
energetické účinnosti pro podniky z různých průmyslových odvětví, financovaných z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Cílem tohoto auditu je ověřit, zda podpora EU poskytovaná prostřednictvím společné zemědělské
podniky na vodohospodářské projekty (zejména zavlažování) zajistila nejen přínosy zemědělcům,
ale také přispěla k udržitelnému hospodaření s vodou.
Cílem tohoto přezkumu je ověřit, zda opatření EU účinně přispěla ke sběru, zpracování a recyklaci
elektronického odpadu a baterií s ukončenou životností.
Cílem tohoto auditu je posoudit výkonnost Komise při řízení dopravních megaprojektů
financovaných EU. Při auditu bude provedeno srovnání těchto projektů s jinými investicemi do
dopravní infrastruktury v EU i mimo EU.
Tento audit má za cíl posoudit účinnost opatření EU zaměřených na podporu a regulaci
udržitelného financování.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Název úkolu

Zohledňování problematiky
klimatu
Udržitelná půda
Změna klimatu, životní
prostředí a přírodní zdroje
2022

Uhelné regiony
procházející transformací
Udržitelný rybolov
Oběhové hospodářství
Změna klimatu a rozvojová
pomoc

Cíl úkolu
Tento audit bude posuzovat, zda jsou zprávy Komise o výdajích na oblast klimatu relevantní a
spolehlivé a zda Komise splnila svůj závazek vynaložit ve víceletém finančním rámci na období
2014–2020 alespoň 20 % rozpočtu EU na opatření pro oblast klimatu.
Tento audit bude posuzovat, zda podpora zemědělcům ze SZP účinně přispěla k ochraně půdy
a zabraňování znečištění půdy dusičnany.
Tento audit bude posuzovat účinnost finančních prostředků EU v programovém období
2014–2020 z hlediska podpory transformace uhelných regionů ke konci fungování uhelného
průmyslu.
Při tomto auditu se bude zjišťovat, zda kontrolní systém EU na předcházení nezákonného
rybolovu a jeho potírání a eliminace funguje efektivně a účinně.
V rámci tohoto auditu se bude zkoumat účinnost podpory z EFRR pro fázi navrhování i výroby
v oběhovém hospodářství. To samotné je ekonomickým systémem, který má za cíl kontinuální
využívání zdrojů a předcházení vzniku odpadů.
Tento audit bude posuzovat účinnost globální aliance pro boj proti změně klimatu + (GCCA+) při
pomoci nejzranitelnějším zemím se zmírňováním rizik a adaptací na změny.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Název úkolu

Boj proti praní peněz
Vzdělávání v mimořádných
situacích
Dezinformace
Odolnost vůči hrozbám pro
bezpečnost Unie a
dodržování evropských
hodnot, kterými jsou
svoboda, demokracie a
právní stát
2021

Právní stát na Ukrajině
Právní stát na západním
Balkáně
Frontex
Převaděčství migrantů
Politika v oblasti navracení
migrantů
Přeshraniční programy
Podvody a SZP

Cíl úkolu
Tento audit má za cíl posoudit, zda Komise spolu s evropskými orgány dohledu přijala účinná
opatření pro boj proti praní peněz a související finanční kriminalitě a také proti financování
terorismu.
Tento audit má za cíl posoudit, zda opatření EU na podporu vzdělávání v mimořádných
humanitárních situacích a vleklých krizích jsou účinná z hlediska toho, aby pro děti bylo zajištěno
bezpečné a kvalitní vzdělávání podporující začlenění.
Při tomto auditu se bude posuzovat akční plán EU proti dezinformacím z hlediska jeho relevance,
dosud dosažených výsledků a rámce pro vyvozování odpovědnosti.
Tento audit má za cíl posoudit účinnost opatření EU zaměřených na boj proti korupci na Ukrajině.
Bude při něm analyzováno, jak kreativně a zároveň pečlivě EU zohledňovala kořenové příčiny
korupce na Ukrajině.
Tento audit bude posuzovat účinnost opatření EU na podporu právního státu na západním
Balkáně a tam, kde to bude relevantní, identifikuje a zmapuje hlavní faktory, které mohly tuto
účinnost oslabovat.
Tento audit má za cíl posoudit, zda agentura Frontex dobře řídila provádění svého nového
mandátu a nových zdrojů.
Tento audit má za cíl posoudit, zda byla podpora z Evropského střediska pro boj proti
převaděčství při Europolu pro opatření členských států proti převaděčství migrantů a
obchodování s lidmi dobře řízena.
Tento audit má za cíl posoudit účinnost spolupráce EU s třetími zeměmi v kontextu zpětného
přebírání migrantů.
Cílem tohoto auditu je posoudit účinnost podpory EU pro programy přeshraniční spolupráce a
konkrétní problémy u provádění těchto programů na období 2014–2020.
Tento audit bude zkoumat politiky a postupy Komise a členských států pro boj s podvody
v platbách ze společné zemědělské politiky.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Název úkolu

Střet zájmů
Odolnost vůči hrozbám pro
bezpečnost Unie a
dodržování evropských
hodnot, kterými jsou
svoboda, demokracie a
právní stát,
2022

Potravinové zabezpečení
v průběhu pandemie
covid-19
Zabezpečení orgánů EU
proti útoku hackerů
Volný pohyb
Přeshraniční spolupráce
v rámci evropského
sousedství
Bezpečnost sítí 5G

Cíl úkolu
Tento audit bude zkoumat, zda Komise a členské státy zavedly účinné politiky a postupy k řešení
otázek střetu zájmů v SZP a platbách v rámci soudržnosti.
Tento audit bude posuzovat, zda opatření SZP zavedená Komisí a členskými státy na podporu
zemědělců a zabezpečení potravinového řetězce v průběhu pandemie covid-19 byla dobře řízena
a efektivní.
Tento auditní úkol má za cíl posoudit stav řízení kybernetické bezpečnosti a připravenosti v této
oblasti v orgánech a agenturách EU pro případ kybernetických bezpečnostních incidentů.
Tento audit bude zjišťovat, zda Komise přijala účinná opatření na ochranu práva na volný pohyb
včetně fungování schengenského prostoru v kontextu krize zapříčiněné pandemií covid-19.
Při tomto auditu se bude posuzovat účinnost programů EU, z nichž se financuje spolupráce mezi
EU a sousedními regiony podél vnějších hranic EU
Tento audit se zaměří na bezpečnost sítí 5G, která zahrnuje kybernetickou bezpečnost a
bezpečnost hardwaru.

10
Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Fiskální politiky a veřejné
finance v Unii
2021

Název úkolu
Jednotný mechanismus pro
řešení krizí (Single
Resolution Mechanism)
Výměna informací
v daňových záležitostech
Dohled po ukončení
programů
Jednotný trh pro investiční
fondy
Řízení celních rizik pro
zajištění finančních zájmů
EU
Výroba mléka a mléčných
výrobků
Příspěvky třetích zemí
Bankovní dohled v EU

Cíl úkolu

V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda je jednotný mechanismus pro řešení krizí dobře
připraven na potenciální likvidace bank v eurozóně.
Tento audit má za cíl posoudit účinnost Komisí zavedeného systému pro automatickou výměnu
informací v daňových záležitostech.
Tento audit má za cíl posoudit účinnost dohledu Komise po ukončení programů v členských
státech, kterým byla poskytnuta makrofinanční pomoc.
Cílem tohoto auditu je posoudit, do jaké míry se podařilo zřídit dobře fungující jednotný trh pro
investiční fondy a zda chrání investory i zajišťuje finanční stabilitu.
Tento audit má za cíl posoudit, zda Komise vytvořila vhodný rámec pro řízení celních rizik, aby
ochránila finanční zájmy Evropské unie, a zda na straně členských států došlo k pokroku v řízení
celních rizik pro tradiční vlastní zdroje.
V rámci tohoto auditu se bude analyzovat, zda opatření zavedená Komisí v reakci na klesající ceny
byla dobře řízena a zda efektivně dosáhla svých cílů.
Tento přezkum má za cíl zhodnotit příspěvky do rozpočtu Evropské unie (EU) od třetích zemí,
určené na financování evropských politik.
Cílem tohoto auditu je poskytnout jistotu ohledně provozní efektivnosti řízení dohledu Evropské
centrální banky nad významnými úvěrovými institucemi.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Fiskální politiky a veřejné
finance v Unii

Název úkolu

Náklady finančních
nástrojů EU
Spolehlivost statistik

2022
Ověřování HND

Cíl úkolu

V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda Komise provedla důkladné posouzení nákladů
centrálně řízených finančních nástrojů a záruk a zda dosažené přínosy jednoznačně převažují nad
náklady, které se na tyto nástroje vynakládají.
Tento audit má za cíl posoudit, zda Komise účinně přispívá k tvorbě spolehlivých statistických
údajů ze strany členských států.
V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda ověřování prováděné Komisí účinně zajišťuje, aby
údaje o hrubém národním důchodu, které jsou podkladem hlavního vlastního zdroje EU, byly
srovnatelné, spolehlivé a úplné.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Další oblasti
2021

Název úkolu

Podávání zpráv o legalitě a
správnosti v oblasti
soudržnosti
Udržitelnost investic do
infrastruktury ve
venkovských oblastech
Program LEADER
(z fr.: Liaison entre actions
de développement de
l'économie rurale)
Uzávěrky finančních
nástrojů pro období
2007–2013
Zajišťování motivace
k výkonnosti
Investice do cestovního
ruchu spolufinancované EU
Zařazování hospodářských
subjektů na černou listinu
Práva cestujících v průběhu
krize související s pandemií
covid‐19

Cíl úkolu

Tento audit má za cíl dále zpracovat problémy, které jsme v této oblasti u Komise zjistili.
Zaměříme se přitom na rozsah, obsah a také dokumentaci její auditní práce a na metodický
přístup k výpočtu odhadované míry chyb.
Tento audit má za cíl posoudit, zda investice do infrastruktury, na něž byla poskytnuta podpora
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, zajišťují dlouhodobé ekonomické a
sociální přínosy pro venkovské společenství.
Tento audit má za cíl posoudit, zda je metoda provádění programu LEADER nákladově efektivní a
zda Komise a členské státy odstranily nedostatky, které byly v minulosti zjištěny.
V rámci tohoto auditu bude provedena analýza toho, zda členské státy a Komise podnikaly
nezbytné kroky k tomu, aby řádně ověřily a posoudily způsobilost výdajů finančních nástrojů ve
sdíleném řízení při jejich uzávěrce.
Tento audit má za cíl posoudit, zda Komise využívá nástroje, které jsou k dispozici v rámci politiky
soudržnosti, k tomu, aby účinným způsobem motivovala k výkonnosti.
Tento audit má za cíl posoudit efektivnost a účinnost podpory rozvoje a propagace cestovního
ruchu spolufinancované EU.
V rámci tohoto auditu se bude posuzovat, zda má EU účinné nástroje umožňující bránit tomu,
aby finanční prostředky a veřejné zakázky EU směřovaly k nespolehlivým hospodářským
subjektům.
Tento audit bude posuzovat, zda Komise účinně monitorovala, zda jsou v průběhu krize
způsobené pandemií covid‐19 dodržována práva cestujících.
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Prioritní oblast politik a
financování EU stanovená
ve strategii EÚD na
období 2021–2025 a
plánovaný rok zveřejnění

Další oblasti
2022

Název úkolu
Zjednodušené formy
podpory v oblasti
soudržnosti
Národní plány na podporu
oživení a odolnosti a výzvy
pro evropský semestr
Rozpočtová galaxie na
období 2021+
Externí konzultanti
Lobování u normotvůrců
Odolnost orgánů a institucí
EU

Cíl úkolu
V rámci tohoto auditu se bude prověřovat, zda Komise a členské státy v období 2014–2020
využívaly zjednodušené formy podpory, aby se tak snížila administrativní zátěž a zároveň se zvýšil
důraz na výsledky.
Tento audit bude posuzovat proces schvalování národních plánů na podporu oživení a odolnosti
předkládaných v rámci nástroje na podporu oživení a odolnosti. Audit se rovněž zaměří na to, jak
byl evropský semestr upraven, aby se umožnila jeho koordinace s nástrojem na podporu oživení
a odolnosti.
Tento audit má za cíl posoudit, zda stávající rozpočet EU a další nástroje na úrovni EU (včetně
nástrojů evropského mechanismu stability (ESM) a skupiny Evropské investiční banky (EIB))
představují dostatečně efektivní a transparentní způsob financování politik EU.
Tento audit má za cíl posoudit, zda Komise dosahuje optimálního zhodnocení prostředků při
ochraně svých zájmů při najímání konzultantů, kteří jsou zaměstnávání dodavateli.
Tento audit má za cíl posoudit, zda je rejstřík transparentnosti EU účinným nástrojem pro
veřejnou kontrolu činností lobbistů, kteří se snaží ovlivnit rozhodování EU.
Tento audit bude posuzovat všechna opatření (strategická i provozní), která přijaly hlavní orgány
a subjekty EU pro udržení kontinuity provozu během krize způsobené pandemií covid-19.
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O NÁS

Naše poslání: prostřednictvím nezávislé a profesionální auditní práce,
která má dopad, posuzovat hospodárnost, účinnost, efektivnost,
legalitu a správnost opatření EU, aby se zlepšilo vyvozování
odpovědnosti, transparentnost a finanční řízení, a posílila se tak
důvěra občanů, a dále účinně reagovat na současné i budoucí
problémy, jimž EU čelí.
Naše vize: naším cílem je být na špičce v oboru auditu veřejného
sektoru a přispívat k odolnější a udržitelnější Evropské unii, jež
dodržuje hodnoty, na nichž je založena.

Jsme externím auditorem Evropské unie. Kolegium EÚD se skládá
z jednoho člena za každý členský stát a podporu mu poskytuje 900
zaměstnanců ze všech členských států EU. Sídlíme v Lucemburku, svou
činnost jsme zahájili v roce 1977 a od roku 1993 jsme jedním z orgánů
EU.
K našim hodnotám patří nezávislost, integrita, objektivnost,
transparentnost a profesionalita.

Naše auditní zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků
v hierarchii vyvozování 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.
Prostřednictvím své práce chceme občanům EU rovněž pomáhat
jasněji pochopit, jak se Unie a její členské státy vyrovnávají se
současnými i budoucími výzvami.

15
NAŠE VÝSTUPY
Vydáváme:
—

výroční zprávy o souhrnném rozpočtu EU, včetně prohlášení o věrohodnosti,

—

specifické výroční zprávy, které prezentují naše výroky vypracované na základě finančních auditů agentur a subjektů EU,

—

výroční zprávu o aspektech výkonnosti,

—

zvláštní zprávy o vybraných auditních tématech, zveřejňované v průběhu roku, především jako výsledek auditů výkonnosti,

—

přezkumy, které jsou deskriptivní a informativní analýzou určitých oblastí politiky nebo správy EU,

—

stanoviska, která využívá Evropský parlament a Evropská rada při schvalování předpisů a dalších rozhodnutí EU.
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