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Rámcová konference o zlepšení vyvozování odpovědnosti v EU: 
EÚD se angažuje v dialogu se zainteresovanými stranami na 
úrovni EU i na úrovni členských států 

Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes uspořádal rámcovou konferenci, na níž se setkali mnozí z těch, jichž se 
dotýká vyvozování odpovědnosti za veřejné prostředky vynakládané na plnění cílů EU. Tvůrci politik, 
auditoři EU i členských států, členové think-tanků i akademici zkoumali stávající mechanismy EU pro 
vyvozování odpovědnosti a nabídli kritické reflexe způsobu, jak by se tyto mechanismy mohly v příštích 
letech vyvíjet. Je zapotřebí, aby správní orgány, parlamenty a auditoři na úrovni EU i členských států více 
spolupracovali, a občanům tak umožnili vytvořit si lepší představu o výkonnosti politik a programů EU.  

„Účinná demokratická kontrola a efektivní audit veřejných prostředků jdou ruku v ruce. Posilují legitimitu, 
neboť občanům EU vysvětlují, k jakému pokroku dochází, například ve věci zlepšování ekonomické situace, 
zlepšování vyhlídek na zaměstnání, zajišťování hranic EU nebo ochrany životního prostředí, a za jakou 
cenu,“ uvedl předseda EÚD Vítor Caldeira. „Ale aby se tak stalo, musí být na úrovni EU i členských států 
zavedeny vhodné mechanismy pro vyvozování odpovědnosti.“ 

Pan Kevin Cardiff, člen Účetního dvora odpovědný za prezentaci příslušné situační zprávy a zároveň 
předsedající konference, řekl: „Mnohé struktury pro vyvozování odpovědnosti v EU jsou stanoveny 
Smlouvami a právními předpisy. Ty nelze změnit přes noc. Smyslem situační zprávy EÚD a dnešní konference 
je zahájit diskusi o tom, jaké změny jsou potřeba a jak je realizovat.“ 

Místopředseda Evropského parlamentu Olli Rehn uvedl: „Vítám důkladnou analýzu, kterou EÚD v rámci 
přípravy své situační zprávy provedl a která oprávněně podtrhuje potřebu jasně definovaných pravidel a 
odpovědnosti na různých úrovních. Na úrovni EU by měly být mezivládní mechanismy, jako je Evropský 
mechanismus stability, začleněny do struktur Společenství a pole působnosti auditorů EU.“ 

Ingeborg Grässle, předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, závěrem 
uvedla: „Jsem vděčná Účetnímu dvoru, že nám ukázal, jak se systém EU stal složitým. Ráda bych vás ujistila, 
že toto dnešní sdělení nezůstane nepovšimnuto a pro výbor Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu bude 
podnětem k zamyšlení. Ráda bych rovněž vyzvala všechny orgány EU, aby pro vyvozování odpovědnosti 
dělaly více.“ 
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Poznámka pro redaktory 

Jako orgán EU odpovědný za ochranu finančních zájmů občanů EU je EÚD odhodlán zajišťovat a posilovat 
vyvozování odpovědnosti za vynakládání peněžních prostředků EU. 

Auditoři EU v nedávné době provedli přezkum vyvozování odpovědnosti a mechanismů veřejné kontroly 
v EU a zjistili v této oblasti nedostatky, přesahy a výzvy. Konference poskytla platformu pro diskusi členů 
Evropského parlamentu (MEP), Evropské komise, EÚD, Evropské centrální banky, Evropské investiční 
banky, Evropského mechanismu stability, nejvyšších kontrolních institucí a zástupců akademického 
prostředí o tom, jak by se tyto mechanismy měly vyvíjet v reakci na vývoj v oblasti hospodářské, rozpočtové 
a monetární integrace. Diskuse se soustředila na vyvozování odpovědnosti v rámci EU, zejména ve vztahu 
k centrálním bankám a dohledovým orgánům, krizovým a pokrizovým strukturám, využívání prostředků EU 
s účastí externích subjektů a posilování důrazu na výkonnost EU. Na konferenci se diskutovalo o 
nedostatcích, přesazích a výzvách, které mohou existovat na úrovni EU a členských států, jak byly 
identifikovány v nedávno zveřejněné situační zprávě EU o mechanismech EU v oblasti vyvozování 
odpovědnosti a auditu veřejných prostředků. Ve své první situační zprávě EÚD prezentuje model 
vyvozování odpovědnosti založený na šesti prvcích:  

i) jednoznačně vymezené úlohy a povinnosti; 
ii) ujištění veřejnosti, pokud jde o splnění politických cílů;  
iii) plný demokratický dohled ze strany parlamentů; 
iv) mechanismy zpětných vazeb, které umožňují postupné zlepšení;  
v) silný mandát pro provedení nezávislého externího auditu orgánů EU zaměřeného na účetní 

závěrku a výkonnost;  
vi) realizace a kontrola vhodných opatření přijatých v návaznosti na auditní doporučení. 

 
S projevem vystoupili: 
Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, předseda Evropského účetního dvora  
Manfred Kraff, Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet 
Kevin Cardiff, člen Evropského účetního dvora 
Ingeborg Grässle, předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Evropský mechanismus stability 
Brigid Laffan, Evropský univerzitní institut 
Neven Mates, člen Evropského účetního dvora 
Gay Mitchell, někdejší poslanec Evropského parlamentu 
Gilles Noblet, Evropská centrální banka 
Claes Norgren, Nejvyšší kontrolní úřad Švédska 
Henrik Otbo, člen Evropského účetního dvora 
Olli Rehn, místopředseda Evropského parlamentu 
Jacques Sciberras, auditor na Evropském účetním dvoře 
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu 
Jonathan Taylor, Evropská investiční banka 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, někdejší člen Evropského účetního dvora 
 
V listopadu 2014 zveřejní EÚD druhou situační zprávu, v jejímž rámci se auditoři EU snažili identifikovat 
rizika pro řádné finanční řízení rozpočtu EU. Cílem situačních zpráv EÚD je spolu s výročními zprávami, 
zvláštními zprávami a stanovisky přispívat k podpoře lepšího fungování Unie. 
Výstupy konference jsou stejně jako projevy a příspěvky řečníků k dispozici na internetové stránce EÚD 
eca.europa.eu. Na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be naleznete 
krátké vysvětlující video. 

 


