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Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

je mi ctí, že jste mě pozvali, abych zde dnes prezentoval pracovní program Účetního dvora na rok 
2015. 

Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych vás informoval o auditních zprávách, na nichž budeme 
pracovat v roce 2015, a o prováděných interních reformách. 

Při přípravě pracovního programu jsme vzali v úvahu vývoj politiky EU i výsledky řady jednání 
s poslanci Parlamentu, jež jsme vedli v průběhu roku, zejména co se týče auditních a situačních zpráv.  

Jak víte, v rámci naší strategie na období 2013–2017 usilujeme o to, aby s ohledem na výzvy, před 
nimiž EU stojí, byla práce Účetního dvora relevantnější než kdykoliv předtím.  

Naším záměrem je především podporovat Parlament při zajišťování účinné odpovědnosti za veřejné 
prostředky vynakládané na řešení těchto výzev. To zůstává hlavním strategickým cílem našeho orgánu, 
z něhož také vychází zaměření auditů Účetního dvora na způsob realizace a financování politik EU. 

Z právních předpisů EU vyplývá Účetnímu dvoru povinnost provádět finanční audity a audity souladu 
rozpočtu EU, Evropského rozvojového fondu a všech agentur a společných podniků EU. V roce 2015 
zveřejníme celkem 55 takových výročních a specifických výročních zpráv.  

Dále plánujeme publikovat přibližně 30 zvláštních zpráv, povětšinou na témata související s 
výkonností. Tato témata jsou popsána v pracovním programu, který byl dnes zveřejněn. Jak vidíte, 
máme v úmyslu pokrýt širokou škálu opatření politik a otázek finančního řízení, jež odrážejí klíčové 
priority EU i zájem občanů.  

Mnohá z těchto témat se týkají dlouhodobých výzev politik EU, jež uvádí strategie Evropa 2020 a jež 
Účetní dvůr zahrnul do své vlastní strategie na období 2013–2017. 

Domníváme se, že tato témata jsou i nadále relevantní. Dovolte mi tedy, abych se k nim krátce vrátil a 
uvedl několik příkladů konkrétních oblastí, na něž se naše zprávy zaměří v roce 2015. 

Prvním tématem je přidaná hodnota. V minulosti jsme v četných zprávách a při mnoha příležitostech 
upozorňovali, že manažeři EU předkládají hodně informací o ceně výdajů EU, ale málo o jejich 
hodnotě. 

Kvůli nedostatku informací je pak těžké činit osoby, jež odpovídají za realizaci politik EU, odpovědnými 
za jejich výkon. Je zde riziko, že na nedostatečnou výkonnost se nebude poukazovat, a tak bude 
promeškána možnost ji zlepšit. 

Důvěra občanů v EU je stále problém a nikdy nebylo důležitější než dnes, aby výkonnost EU a její 
přidaná hodnota byly zřejmé všem.  

V této souvislosti upozorňujeme, že podpora „kultury výkonnosti“, jejímž cílem je zlepšit přidanou 
hodnotu EU, je jednou z priorit nové Komise. Rád bych tedy tento Parlament ujistil, že v roce 2015 se 
téma přidané hodnoty bude prolínat většinou výstupů Účetního dvora.  

K těm budou patřit výroční zprávy o rozpočtu EU, kde se v kapitole „Rozpočet EU a dosahování 
výsledků“ zaměříme na to, zda stávající rámec výkonnosti Komisi umožňuje monitorovat a řídit pokrok 
v duchu strategie Evropa 2020. 

Slabost ekonomiky EU vede k tlaku na rozpočty členských států, realizace strategie Evropa 2020 a 
posilování růstu, zaměstnanosti a veřejných financí proto nikdy nebyly důležitější.  

V roce 2015 budeme tedy pracovat na dalších zprávách o specifických aspektech těchto tří témat, 
například o inovaci, nezaměstnanosti mladých lidí a postupu při nadměrném schodku.  

Rok 2014 byl podle záznamů nejteplejším rokem vůbec. Opatření proti změně klimatu 
i environmentální opatření jsou znovu aktuální součástí politické agendy.  
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Dále plánujeme podat v roce 2015 zprávu o systému EU pro obchodování s emisemi i o řadě opatření 
na ochranu životního prostředí, včetně těch, jež se týkají ochrany přírody ze strany zemědělců, kvality 
vody v povodí Dunaje, znečištění Baltského moře a boje proti nelegální těžbě dřeva v rozvojových 
zemích.  

Dosud jsem uváděl příklady auditů týkajících dlouhodobých výzev. Do pracovního programu jsme však 
zařadili i audity, jež se týkají nově se objevujících otázek i nedávného vývoje v EU. 

Konkrétně bychom chtěli vydat v roce 2015 zprávu o finanční pomoci EU Ukrajině, o opatřeních a 
investicích do infrastruktury v rámci politik EU za účelem zajištění energetické bezpečnosti, jakož 
i o nově ustaveném jednotném mechanismu dohledu pro banky v eurozóně. 

Zatímco značný počet našich auditů se zaměří na realizaci politik, jiné se budou konkrétněji zabývat 
typy finanční podpory, kterou EU poskytuje.  

V roce 2015 se například budeme zabývat grantovým řízením v agenturách a společných podnicích, 
mikrofinancováním na podporu sociálního začleňování a nástroji finančního inženýrství v oblasti 
rozvoje venkova.  

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

v roce 2015 máme v úmyslu vypracovat více zpráv o výkonnosti konkrétních politik a programů EU než 
kdykoliv dříve. Jsme si přitom dobře vědomi důležitosti načasování auditních zpráv.  

Počítáme se tím, že v roce 2015 se zkrátí průměrná doba nutná pro vypracování zprávy, i nadále však 
budeme postupovat v souladu s mezinárodními standardy pro nejvyšší kontrolní orgány. Domníváme 
se, že tuto dobu by bylo možné ještě zkrátit, pokud by došlo k revizi příslušných ustanovení finančního 
nařízení, jež se týkají nakládání se zvláštními zprávami Účetní dvora, jak jsme vám, paní předsedkyně, 
jako zpravodajce rozpočtového výboru nastínili. 

Rovněž jsme si vědomi, jak je důležité prezentovat zprávu ve vhodnou dobu, a v nejbližší době vám 
proto zašleme orientační harmonogram na rok 2015. K tomuto bodu mohu podotknout, že nový člen 
Účetního dvora odpovědný za vztahy s orgány pan Itälä hodlá s tímto výborem a jeho prostřednictvím 
i s ostatními výbory Parlamentu spolupracovat na vytváření příležitostí pro prezentaci všech auditní 
zpráv i dalších výstupů Účetního dvora. 

K ostatním výstupům patří stanoviska k legislativním návrhům, přehled auditních zjištění a stanoviska, 
která Účetní dvůr připravuje buď na základě žádosti jiného orgánu, nebo z vlastní iniciativy.  

Tyto dokumenty nevycházejí ani tak z konkrétních auditů jako spíše z našich zkušeností získaných při 
auditu obecně. Jde o způsob, jak flexibilně prezentovat pohled Účetního dvora a poskytnout 
Parlamentu, Radě a Komisi informace pro rozhodování.  

I když se o tom pracovní program na rok 2015 výslovně nezmiňuje, počítáme s tím, že v průběhu roku 
vydáme řadu takových výstupů. Například minulý týden Účetní dvůr přijal stanovisko k návrhu Komise 
na revizi některých ustanovení stávajícího finančního nařízení pro rozpočet EU.  

Připravujeme také stanovisko k návrhu finančního nařízení jednotného výboru pro řešení krizí.  

I když jsme zatím neobdrželi úřední žádost o stanovisko, podrobně sledujeme legislativní postup 
ustavení Evropského fondu pro strategické investice a na základě našich zkušeností s auditem 
obdobných nástrojů chceme přijít s relevantními poznatky. 

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

jak jsem předeslal již na začátku svého projevu, v roce 2015 budeme pokračovat v realizaci interních 
reforem.  

Stanovili jsme si ambiciózní pracovní program auditu na rok 2015 a domníváme se, že ho můžeme 
realizovat díky cílenějším auditům, efektivnějším postupům, dalšímu zvýšení efektivnosti.  
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Obecně očekáváme, že v souladu s doporučením tohoto Parlamentu uvedeném v jeho zprávě z roku 
2014 o budoucí úloze Účetního dvora dojde v roce 2015 k nárůstu podílu zdrojů alokovaných na audit 
výkonnosti. 

Reformy, které provádíme, pomohou nejen zlepšit naši kapacitu kontrolovat výkonnost, ale i naši 
schopnost měnit pracovní program auditu v průběhu roku, pokud to bude nutné s ohledem na 
významné změny a nové priority. 

Součástí reformy jsou i opatření na realizaci relevantních doporučení Parlamentu a našich partnerů 
z nezávislého vzájemného posouzení za účelem dalšího posílení praxe auditu výkonnosti. 

Budeme například usilovat o rozvoj expertních kapacit v oblasti politik i kapacity provádět audity 
výkonnosti, zejména v oblastech, jako je „bankovní unie“, kde máme nové povinnosti. 

Pokud jde o spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi členských států, dovolte mi upozornit na 
dva konkrétní projekty plánované na rok 2015.  

Cílem prvního projektu je zmapovat nové povinnosti a auditních mechanismy pro finanční dohled nad 
bankami na základě průzkumu, který jsme připravili. 

U druhého projektu jde o spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi EU při přezkumu řady 
národních dohod o partnerství v rámci strategie Evropa 2020. Výsledky budou prezentovány ve 
výroční zprávě.  

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

doufám, že se mi podařilo nastínit, jak se Účetní dvůr v roce 2015 hodlá zasadit o to, aby se jeho práce 
zaměřila na hlavní výzvy, s nimiž se EU potýká, a aby byl Parlamentu a ostatním orgánům v této pro 
Unie tak klíčové době nápomocen.  

Děkuji vám za pozornost. 


