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Investice a výdaje EU potřebují „zcela nový 
přístup“, tvrdí auditoři EU  
Evropský účetní dvůr (EÚD) ve své výroční zprávě o rozpočtu EU, která byla dnes zveřejněna, 
vyzývá ke zcela novému přístupu k řízení investic a výdajů EU. Zásadní změny se vyžadují ode 
všech, kteří odpovídají za způsob, jakým jsou finanční prostředky EU řízeny. Podle prezentace 
výroční zprávy EÚD Evropskému parlamentu musí ti, kdo mají v EU rozhodovací pravomoc, lépe 
sladit rozpočet s dlouhodobými strategickými prioritami EU a zvýšit schopnost rozpočtu 
reagovat na krize. Normotvůrci EU by měli zajistit, aby výdajové režimy jasně uváděly cíle, jichž 
má být dosaženo, a rizika, která jsou přijatelná, a správci finančních prostředků musí zajistit, 
aby se prostředky vynakládaly v souladu s pravidly a aby se s nimi dosáhlo plánovaných 
výsledků. 

Účetní dvůr jako nezávislý auditor schválil účetní závěrku Evropské unie za rok 2014, jako tomu 
bylo každý rok od roku 2007. Ve své poslední zprávě uvádí, že nadcházející přezkum současného 
výdajového cyklu dává příležitost přehodnotit priority a varuje, že má-li se EU vyrovnat 
s naléhavými výzvami, před nimiž stojí, musí rozpočet investovat lépe. EU potřebuje vyřešit 
nevyřízené finanční operace, které se nahromadily, aby uvolnila prostředky a mohla je využít tam, 
kde je jich nejvíce zapotřebí. Některé členské státy jen s obtížemi čerpají dotace EU, jež jim byly 
přiděleny. Komise poskytla členským státům finanční prostředky, aniž dostatečně posoudila jejich 
schopnost je investovat. Nové způsoby financování politik EU by neměly vést k tomu, že se 
finanční rizika ocitnou mimo dosah veřejné kontroly a auditu.  

Předseda Účetního dvora Vítor Caldeira uvedl: „EU musí investovat své peníze lépe. Musí 
podniknout kroky, aby investice byly více přizpůsobeny prioritám Unie, byla stanovena jednodušší 
pravidla, která povedou k výsledkům, a aby byly zdroje řízeny efektivněji“.  

Auditoři ve své zprávě vydali čistý výrok k účetní závěrce. Dospěli rovněž k závěru, že výběr příjmů 
EU nebyl zatížen chybami. Odhadovaná míra chyb u výdajů v roce 2014 však činila 4,4 % (oproti 
4,5% v roce 2013). Toto však není známkou podvodu, neefektivnosti nebo plýtvání; jde o odhad 
objemu částek, které neměly být vyplaceny, protože nebyly plně využity nebo nebyly využity 
v souladu s pravidly EU.  
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Auditoři zjistili stejnou odhadovanou míru chyb (4,6 %) u výdajů v rámci sdíleného řízení 
s členskými státy a u výdajů řízených přímo Komisí. Nejvyšší míra chyb byla zjištěna u výdajů na 
„hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ (5,7 %) a „konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost“ (5,6 %). Nejnižší míru chyb měly správní výdaje (0,5 %).  

Nápravná opatření a zpětné získávání prostředků ze strany Komise a vnitrostátních orgánů ve 
sdíleném řízení měly pozitivní vliv na odhadovanou míru chyb. Auditoři tvrdí, že bez těchto 
opatření by míra chyb ve všech výdajích byla 5,5 %, nikoliv 4,4 %. Zároveň ale upozorňují, že se 
mohlo napravit více chyb, a vyzývají Komisi k tomu, aby plně využívala svých pravomocí ke snížení 
chyb a zpětnému získání nesprávně vynaložených prostředků. 

Poznámka pro redaktory: 

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislým kontrolním orgánem Evropské unie. Auditní zprávy a 
stanoviska Účetního dvora jsou zásadním prvkem v hierarchii odpovědnosti EU. Pomocí výstupů 
EÚD jsou především v rámci postupu udílení absolutoria voláni k odpovědnosti ti, kteří odpovídají 
za řízení rozpočtu EU. Jde především o Evropskou komisi, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. 
Přibližně u 80 % výdajů, především na soudržnost a zemědělství, však Komise sdílí odpovědnost 
s členskými státy EU. Účetní dvůr testuje vzorky operací, aby získal statisticky podložené odhady 
toho, do jaké míry jsou příjmy a jednotlivé výdajové oblasti (skupiny oblastí politik) zatíženy 
chybami.  

Rozpočtové výdaje EU v roce 2014 činily 142,5 miliardy EUR 2014, což přibližně odpovídá 300 EUR 
na každého občana. Výdaje EU činí kolem jednoho procenta hrubého národního důchodu EU a 
představují přibližně 2 % celkových veřejných výdajů členských států EU.  

Podrobnější informace o výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2014 naleznete 
www.eca.europa.eu. 
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