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Data a zjištění auditorů za rok 2019 v kostce: kontrolujeme,
jak opatření a výdaje EU v praxi vytvářejí přidanou hodnotu
Podle své nové zprávy o činnosti se Evropský účetní dvůr (EÚD) v rostoucí míře zaměřuje na
hodnocení výkonnosti a přidané hodnoty výdajů EU a regulačních opatření. V roce 2019 zveřejnili
externí auditoři EU 67 zpráv, přezkumů a stanovisek, jež se zabývají řadou výzev, s nimiž se Unie
potýká, např. přeshraniční zdravotní péčí, energií z obnovitelných zdrojů, kybernetickou
bezpečností, migrací a finanční správou. Nyní, kdy členské státy čelí bezprecedentní výzvě pro
veřejné zdraví a ekonomiku v podobě pandemie COVID-19, musí všechny evropské orgány stavět
na svém dřívějším úsilí, aby se finanční správa EU dále zlepšovala a aby Unie plnila své cíle, uvedl
předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne.
Zpráva o činnosti podává ucelený přehled o auditních zprávách a publikacích EÚD, jeho kontrolách v
členských státech i v zemích mimo EU a o jeho součinnosti s hlavními zainteresovanými stranami
v roce 2019. Auditoři rovněž předkládají nejdůležitější informace o zaměstnancích, správě a
financích svého orgánů a řídí se přitom stejnými zásadami transparentnosti a vyvozování
odpovědnosti, jaké uplatňují na subjekty, jež kontrolují.
„Kvůli pandemii COVID-19 nyní Evropská unie a její členové stojí před bezprecedentními výzvami.
Jsme v poslední fázi jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu, který určí kapacitu financování EU na
příštích sedm let,“ uvedl předseda Lehne. „Je důležitější než kdykoliv dříve, aby Unie plnila své úkoly
a tím, že občanům pomůže tuto krizi překonat, prokázala přidanou hodnotu evropské spolupráce a
solidarity.“
EÚD v roce 2019 zveřejnil 36 tematických zpráv o výkonnosti a přezkumů opatření EU, výroční
zprávy o souladu s předpisy k rozpočtu a agenturám EU, stanoviska k revidovaným finančním
pravidlům a připomínky k příštímu dlouhodobému rozpočtu EU (VFR na období 2021–2027).
Auditoři poskytli ujištění o spolehlivosti účetní závěrky EU a o správnosti výdajů, přispěli k lepší
formulaci právních předpisů a pomáhali zajišťovat, aby opatření a programy Unie vytvářely
přidanou hodnotu, a tak dosáhly více, než by mohlo být dosaženo opatřeními realizovanými
výhradně na národní úrovni. Jejich doporučení poukázala na to, jak dosáhnout finančních úspor,
bránit plýtvání, lépe fungovat nebo dosahovat očekávaných cílů příslušných opatření účinnějším
způsobem. I když některá doporučení mohou začít působit dříve než jiná, výroční zpráva o činnosti
vypovídá o vysoké míře plnění, a tedy i o dlouhodobých přínosech pro občany: přibližně 95 %
doporučení uvedených ve zprávách z roku 2015 bylo do roku 2019 uvedeno do praxe.
Dopad EÚD také ve značné míře závisí na tom, jak osoby s rozhodovací pravomocí v politických
funkcích výsledků naší práce využijí. Zprávy, přezkumy a stanoviska auditorů jsou základním prvkem
hierarchie vyvozování odpovědnosti EU, neboť pomáhají Evropskému parlamentu a Radě
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kontrolovat, jak EU dosahuje svých cílů, a vyvozovat odpovědnost Komise a jiných subjektů
odpovědných na řízení rozpočtu EU, jehož přibližná výše činí 160 miliard EUR ročně. V roce 2019
auditoři opět předložili Evropskému parlamentu a Radě značný počet zpráv. O hlavních sděleních
těchto zpráv navíc diskutovali s poslanci parlamentů v rekordních 21 členských státech. Téměř 90 %
těch, kteří zprávy obdrželi, je považovalo za užitečné a přes 80 % se domnívalo, že mají dopad.
V průběhu roku strávili auditoři při shromažďovaní důkazních informací celkem 3 605 osobodnů na
služebních cestách v EU i za jejími hranicemi. Většina kontrol na místě byla provedena ve velkých
členských státech, jak je Itálie (430 dní), Polsko (345) a Německo (316); nejméně kontrol bylo
provedeno na Maltě (5), na Kypru (7) a v Lucembursku (8). I když audity nejsou cíleně koncipovány
tak, aby odhalovaly podvody, nahlásili auditoři Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
10 případů podezření z podvodu (2018: 9). V letech 2010–2018 OLAF na základě auditů EÚD
doporučil zpětně získat prostředky ve výši 313 milionů EUR.
EÚD je nezávislý externí auditní orgán Evropské unie v roce 1977 a sídlí v Lucemburku. Svou činnost
zahájil v roce 1977. Zaměstnává přibližně 900 osob, včetně jednoho člena za každý členský stát, a
vyslané národní odborníky. Dvě třetiny pracovní síly tvoří auditoři, kteří pocházejí ze všech zemí EU,
a přibližně polovina zaměstnanců jsou ženy. Rozpočet EÚD na rok 2019 činil necelých 147 milionů
EUR, což představuje méně než 0,1 % celkových výdajů EU a přibližně 1,5 % jejích správních výdajů.
Účetní závěrka EÚD byla schválena nezávislým externím auditorem a rozpočtovým orgánem EU.
Zpráva EÚD o činnosti za rok 2019 je k dispozici na adrese eca.europa.eu ve 23 jazycích EU.
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Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19
Evropský účetní dvůr (EÚD) podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu
pandemie COVID-19 efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas
předkládat auditní zprávy, stanoviska a přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné.
Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří svou prací zachraňují životy a bojují proti
pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně podporovat politiku lucemburské
vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů současné zdravotní krize
na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali možné riziko pro
zaměstnance i jejich rodiny.
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