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Auditoři EU se v roce 2021 zaměří na opatření týkající se 
onemocnění covid 

Evropský účetní dvůr (EÚD) ve svém dnes zveřejněném plánu auditu na rok 2021 oznámil, že 
čtvrtina všech letošních nově zahájených auditů Evropského účetního dvora (EÚD) se bude 
zabývat reakcí EU na pandemii onemocnění covid-19 a souborem opatření na podporu oživení 
iniciativy Next Generation EU (NGEU). V příštích pěti letech se auditoři soustředí na to, jak 
mohou přispět k odolnější a udržitelnější Evropské unii, jež se řídí hodnotami, na nichž je 
založena. Podle nové strategie orgánu na období 2021–2025, které byla také zveřejněna dnes, 
se budou i nadále snažit poskytovat občanům vysokou míru jistoty, zlepšovat vyvozování 
odpovědnosti a transparentnost opatření EU a provádět audit výkonnosti v oblastech, na nichž 
záleží nejvíce. 

Pracovní program auditorů EU na období 2021+, který svou působností zasahuje i do 
následujícího roku, uvádí 73 zvláštních zpráv a přezkumů, jež auditoři plánují vydat v letech 2021 
a 2022 a jež spadají do čtyř strategických oblastí:  

• konkurenceschopnost hospodářství a soudržnost EU,  
• výzvy v oblasti klimatu a zdrojů,  
• bezpečnost a evropské hodnoty, 
• fiskální politika a veřejné finance.  

Tyto publikace se zaměří především na posuzování aspektů výkonnosti opatření EU ve vybraných 
oblastech, jako je zajištění očkovacích látek, potravinové zabezpečení a volný pohyb v průběhu 
pandemie, národní plány na podporu oživení, digitalizaci škol, e-správu, oběhové hospodářství, 
zohledňování problematiky klimatu, udržitelný rybolov, boj proti podvodům ve společné 
zemědělské politice, Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), bankovní 
dohled EU a lobování normotvůrců. Auditoři tyto oblasti vybrali na základě vyhodnocení hlavních 
rizik ve vztahu k výdajům a k provádění politik EU.  

„Náš pracovní program na rok 2021 je začátkem působnosti naší nové strategie a bude vodítkem 
pro naši práci nezávislého externího auditora EU do roku 2025,“ uvedl předseda EÚD 
Klaus-Heiner Lehne. „Občané EU se na nás i nadále budou moci spoléhat, pokud jde o témata, 
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které jsou pro budoucnost EU zásadní: zaměříme audity na oblasti, kde můžeme vytvořit největší 
přidanou hodnotu, a v jejich rámci budeme vyzdvihovat to, co funguje dobře, i upozorňovat na to, 
co nefunguje. To se týká rovněž nových opatření EU na ochranu občanů před negativními dopady 
pandemie.“ 

V průběhu příštích pěti let auditoři také dále rozpracují svou auditní koncepci pro schvalování 
účetní závěrky EU a kontrolu, zda výdaje jsou v souladu s pravidly. Zohlední dalekosáhlé změny 
související s příštím víceletým finančním rámcem na období 2021–2027 a iniciativou NGEU na 
podporu oživení, které budou mít dopad na financování a využívání rozpočtu EU, včetně nových 
forem vlastních zdrojů a potenciálního přechodu od pravidel způsobilosti k aspektům založeným 
na výkonnosti. Další oblastí zájmu bude užší spolupráce se subjekty činnými v EU v oblasti 
odhalování podvodů a větší účast na boji proti podvodům ve výdajích a ve výběru příjmů EU. 

Strategie EÚD 2021–2025 se zabývá i možnými změnami mandátu auditorů. Hlavním úkolem EÚD 
je zajišťovat, aby jednotlivé subjekty, které spravují finanční prostředky EU a provádějí politiky 
EU, skládaly ze své činnosti účty, nedostatky ve vyvozování odpovědnosti a kontrolní nedostatky. 
V příštích letech tedy auditoři EU budou usilovat o jasné a široké pravomoci provádět nejen audit 
subjektů EU, což se již děje, ale i hlavních mezivládních struktur relevantních pro fungování EU. 

Základní informace 

Úlohou EÚD 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. Jeho auditní zprávy a stanoviska jsou zásadním prvkem v hierarchii 
vyvozování odpovědnosti EU a s jejich pomocí jsou voláni k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za 
provádění politik a programů EU: 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. 

Strategie EÚD na období 2021–2025 a pracovní program na rok 2021+ jsou k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. Další jazykové verze budou v brzké době 
následovat. 
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