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„EU musí znovu získat důvěru svých občanů,“ 
říkají auditoři EU 
Nový předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehne varoval, že evropské orgány do 
jisté míry ztratily důvěru občanů EU. Ve své prezentaci výroční zprávy Evropského účetního 
dvora za rok 2015 před výborem Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu uvedl, že 
velkou výzvou pro EU v nadcházejících měsících a letech bude znovu si tuto důvěru získat. 
K.-H. Lehne před poslanci Evropského parlamentu vyjádřil přesvědčení, že potřeba provést 
reformu je jasná, ale že bez ohledu na to, jakou bude mít tato reforma podobu, musí stavět na 
pevných finančních základech. To znamená, že EU musí pečlivě vést účetnictví, zajistit řádné 
uplatňování svých finančních pravidel, dbát o to, aby vynaložené peníze přinášely hodnotu, a 
zabezpečit transparentnost a věrohodnost.  

„Lidé nemohou začít orgánům EU důvěřovat, pokud nevěří, že se o jejich peníze řádně staráme a 
že pečlivě evidujeme, jakým způsobem to děláme,“ řekl K.-H. Lehne. 

Letos z výroční zprávy auditorů EU vyplývá, že grantové režimy založené na úhradě nákladů 
vzniklých příjemcům vykazují povětšinou vyšší míru chyb než nárokové režimy. Upozorňuje se v ní 
rovněž na rizika pro finanční řízení, která jsou spojena s poskytováním přímé či nepřímé finanční 
podpory z rozpočtu EU prostřednictvím půjček, záruk a kapitálových investic. 

Auditoři schválili účetní závěrku Evropské unie za rok 2015, jako tomu bylo každý rok od roku 
2007. Dospěli rovněž k závěru, že výběr příjmů EU nebyl zatížen chybami. Míru chyb u výdajů však 
odhadují na 3,8 % (v roce 2014 činila 4,4 %). Nevyjadřuje to míru podvodů, neefektivnosti nebo 
plýtvání, ale jde o odhad objemu prostředků, které neměly být vyplaceny, protože nebyly plně 
využity v souladu s pravidly EU.  

V případě sdíleného řízení s členskými státy auditoři nadále nacházejí téměř tutéž odhadovanou 
míru chyb (4,0 %) jako u výdajů, které přímo řídí Komise (3,9 %).  

Ve zprávě se zdůrazňuje, že výrazný vliv na míru chyb ve výdajích má rozdíl mezi úhradovými 
režimy, u nichž EU proplácí náklady na způsobilé činnosti na základě výkazů výdajů předkládaných 
příjemci, a nárokovými režimy, u nichž k platbám dochází po splnění podmínek. S úhradami 
nákladů je spojena mnohem vyšší míra chyb (5,2 %) než s výdaji na základě nároků (1,9 %). 

Nápravná opatření, která přijaly orgány v členských státech a Komise, měla na odhadovanou míru 
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chyb příznivý dopad, tvrdí auditoři. I když však Komise podnikla kroky, aby své hodnocení rizika a 
dopad nápravných opatření zdokonalila, stále je co zlepšovat. Značné části chyb by bylo možné 
zabránit nebo je odhalit a napravit před tím, než proběhly související platby.  

Navíc přestože obecně existuje o doporučeních auditorů určených členským státům přiměřené 
povědomí, existují velké rozdíly v tom, nakolik se přijímají formální následná opatření. Proto na 
úrovni členských států auditoři vidí v příslušných politikách a postupech jen mírné změny. 

Poznámky pro redaktory: 

Evropský účetní dvůr je nezávislým kontrolním orgánem Evropské unie. Jeho auditní zprávy a 
stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. Výstupy 
Účetního dvora se především v souvislosti s každoročním udílením absolutoria využívají k tomu, 
aby byli voláni k odpovědnosti ti, kdo 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 tuto odpovědnost sdílí s členskými státy EU. Auditoři 
testují vzorky operací, aby získali statisticky podložené odhady toho, do jaké míry jsou příjmy a 
jednotlivé výdajové oblasti (skupiny politik) zatíženy chybami.  

Rozpočtové výdaje EU v roce 2015 činily 145,2 miliardy EUR, což přibližně odpovídá 285 EUR na 
každého občana. Výdaje EU činí kolem jednoho procenta hrubého národního důchodu EU a 
představují přibližně 2 % celkových veřejných výdajů členských států EU.  

Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2015 je k dispozici na adrese: 
www.eca.europa.eu/cs/Pages/AR2015.aspx. 
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