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Vážená paní předsedkyně, 

Vážení členové výboru, 

děkuji vám za příležitost představit vám pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2016.  

Rok 2016 bude pro Evropskou unii a její orgány zatěžkávací zkouškou. Před EU a jejími členskými státy 
stojí zásadní dlouhodobé úkoly a přetrvávající krize, k nimž patří: 

• posílit ekonomiku a zaměstnanost, 

• dosáhnout nových cílů v oblasti udržitelného rozvoje a klimatu, 

• zvládnout migraci a bojovat s terorismem. 

Je tedy nezbytné, aby EU co nejlépe využívala omezených prostředků, které má k dispozici, a to jak 
legislativních, tak rozpočtových. Jinými slovy zlepšení priorit a výkonnosti je nyní pro EU klíčovou 
otázkou, zejména s ohledem na to, že provádí přezkum své dlouhodobé strategie a víceletého 
finančního rámce. 

Pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2016 odráží tuto realitu. Vymezuje audity, které 
chceme zahájit, a zprávy, které hodláme zveřejnit v roce 2016. Vedle splnění naší povinnosti 
vypracovat přes 50 výročních zpráv opět klademe silný důraz na audit výkonnosti. 

Samozřejmě není v našich silách kontrolovat všechno a o všem předkládat zprávy. Snažíme se proto 
svou činnost směřovat tam, kde se domníváme, že bude mít největší přidanou hodnotu. Za tím účelem 
stanovíme auditní priority, jimiž se řídí naše práce v průběhu dvouletého až tříletého období.  

Tyto priority se odrážejí v tématech našich výročních zpráv, určují výběr nových úkolů pro zvláštní 
zprávy a představují oblasti, v nichž se snažíme získat dlouhodobé znalosti a auditní zkušenosti. 

Každý rok své priority aktualizujeme na základě přezkoumání vývoje v EU a podle toho, jak vnímáme 
potřeby zainteresovaných stran. V případě letošního pracovního programu jsme mohli využít také 
skutečnost, že jsme více než kdy dříve spolupracovali s výbory Parlamentu. Rád bych za to poděkoval 
výboru pro rozpočtovou kontrolu a konferenci předsedů výborů. 

Byli bychom velmi rádi, kdyby se takový interinstitucionální dialog od nynějška stal trvalou součástí 
našeho procesu plánování práce.  

Považujeme to za nepostradatelný prvek svého úsilí o to, aby naše výstupy byly co nejrelevantnější a 
nejužitečnější. Umožňuje nám to stanovit auditní priority, vybrat témata a určit rozsah specifických 
auditů, a předejít tak situaci, kdy se liší vzájemná očekávání.  

V říjnu minulého roku, když členové výboru navštívili Účetní dvůr, jsem je seznámil s přehledem našich 
priorit na rok 2016. Nyní bych rád upozornil na některé konkrétní audity vztahující se k těmto 
prioritám, na nichž chceme v roce 2016 začít pracovat. 

Jak jsem již uvedl na začátku, klíčovou prioritou pro EU je zlepšit ekonomiku a vytvářet pracovní místa. 

V posledních letech jsme se zaměřovali na audit opatření na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí. Moje 
kolegyně Iliana Ivanovová představí naši nejnovější zprávu na toto téma jako další bod vašeho 
programu. 

V roce 2016 obrátíme pozornost k úsilí zlepšit ekonomiku posílením vnitřního trhu, včetně iniciativ 
souvisejících s digitální agendou Komise. 

Plánujeme zahájit především audity podpory určené pro mobilitu pracovníků, vysokorychlostní 
internetovou infrastrukturu a silniční a železniční sítě a také audity iniciativ na odstranění překážek 
fungování jednotného trhu a na zlepšení regulace finančních služeb. 
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Evropské hospodářství se bude rozvíjet a růst pouze v atmosféře řádného finančního řízení a správy 
ekonomických záležitostí. To i nadále zůstává naší auditní prioritou.  

Na základě auditů zahájených loni hodlá Účetní dvůr vydat v roce 2016 zprávu o finanční pomoci 
členským státům, o postupu při nadměrném schodku a o dohledu nad ratingovými agenturami EU. 

Dále plánujeme provést první audit nového mechanismu jednotného dohledu a jednotného 
mechanismu pro řešení problémů a začít s posuzováním prvních pěti let fungování evropského 
semestru. 

V popředí zájmu nadále zůstává energetická politika. V roce 2015 jsme zveřejnili zvláštní zprávu 
o vnitřním trhu s energií a o bezpečnosti dodávek energie. V roce 2016 se soustředíme na energetiku 
a klima a na tato témata hodláme vydat situační zprávu.  

Plnění cílů v oblasti klimatu má také značné důsledky pro řadu tradičních oblastí politiky EU, v nichž se 
vynakládají prostředky EU. V roce 2016 chceme vypracovat zprávu o celkovém závazku vynaložit 20 % 
rozpočtu EU na opatření v oblasti klimatu a konkrétně se zaměřit na politiku v oblasti biopaliv, 
zemědělské postupy a podporu určenou na obnovitelnou energii ve venkovských oblastech. 

Kromě výše uvedeného máme ještě jednu novou velkou auditní prioritu pro rok 2016, kterou je azyl, 
migrace a bezpečnost.  

Jak je výboru známo, v současnosti provádíme audit výdajů na migrační politiku v zemích jižního 
Středomoří a východního sousedství. Předběžná zjištění jsou nyní ve fázi řízení o sporných otázkách a 
s ohledem na vysoký zájem výborů o toto téma bude zpráva dokončena co nejdříve. 

Od zahájení tohoto auditu v roce 2014 přišlo do EU bezprecedentní množství uprchlíků, v řadě případů 
žadatelů o azyl. EU a členské státy přijaly kroky k řešení této krize a další opatření se plánují pro 
letošek. 

Účetní dvůr proto počítá tento rok s novým auditem zaměřeným na reakci Komise na uprchlickou krizi. 
Budeme při něm vycházet ze znalostí politiky EU v této oblasti, které jsme získali během auditu 
souvisejícího s migrační politikou. 

V roce 2016 také chceme zahájit audity nástrojů na ochranu proti terorismu, opatření na zabránění 
obchodování s lidmi a audit podpory státům, které by mohly být možným zdrojem migrantů a žadatelů 
o azyl, jako je Tunisko a Středoafrická republika.  

Stejně jako v předchozích letech hodláme vypracovat několik zvláštních zpráv na témata týkající se 
hlavních nástrojů EU pro koordinaci a provádění politik, zejména strategie EU, hlavních výdajových 
programů a agentur a ostatních subjektů. 

Pokud jde o hlavní výdajové programy, budeme kontrolovat čerpání fondů EU, výběr projektů a 
finanční opravy v oblasti soudržnosti a základní platební mechanismus v zemědělství. 

Pokud jde o subjekty EU, plánujeme posoudit výkonnost Výkonné agentury pro inovace a sítě a 
evropských společných technologických iniciativ v oblasti výzkumu a provést přezkum Evropského 
soudního dvora. 

Priority Účetního dvora se odrazí také v auditní práci, která vede k vypracování naší výroční zprávy.  

Příští výroční zpráva o rozpočtu EU bude zahrnovat novou kapitolu o okruhu víceletého finančního 
rámce: bezpečnost a občanství. 

Ve výroční zprávě budeme i nadále klást důraz na záležitosti spojené s výkonností. V kapitole týkající 
se rozpočtu EU a dosahování výsledků budeme informovat o střednědobém přezkumu strategie 2020, 
který provedla Komise, a do jaké míry je program Horizont 2020 zaměřen na výsledky a zda přispívá 
k dosahování cílů této strategie. 

V příslušných kapitolách zprávy se budeme opět zabývat otázkami výkonnosti, a to na základě našeho 
auditu výdajových operací v rámci sdíleného řízení. 
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V neposlední řadě také budeme nadále zkoumat vývoj v souvislosti s čerpáním prostředků EU a 
uplatňování finančních nástrojů, na nějž jsme upozornili v minulém roce v kapitole o rozpočtovém a 
finančním řízení EU. 

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, 

jak Komise správně uvádí ve svém pracovním programu na rok 2016, EU teď nemůže postupovat tak, 
jak byla doposud zvyklá. Také Účetní dvůr si tuto skutečnost uvědomuje.  

Prozatím jsem mluvil o našich auditních prioritách pro rok 2016. Nyní bych rád řekl několik slov 
o opatřeních zaměřených na zvýšení naší výkonnosti jako orgánu. 

V roce 2016 se budeme muset v naší instituci vypořádat s výraznými změnami, neboť pokračujeme 
v provádění reforem v rámci své strategie na období 2013 až 2017. 

Na začátku ledna začal platit náš nový organizační model založený na úkolech. Věříme, že nám 
v nadcházejících letech umožní řídit činnosti a zdroje jednodušeji a pružněji. 

Zejména se domnívám, že díky němu budeme moci přijmout zvláštní zprávy zahájené v roce 2016 
v zásadě do 13 měsíců, v souladu s ustanovenými současného finančního nařízení. 

O pokroku při provádění své strategie i realizaci doporučení vzešlých z nezávislé prověrky a 
z Parlamentu budeme podrobněji informovat ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2015. 

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, 

Unie se nachází v těžkých časech. Orgány EU musí společně hledat řešení znepokojivých problémů, 
které před námi stojí, každý s využitím vlastních sil a zdrojů, jak nejlépe to dokáže.  

Evropský účetní dvůr chce v roce 2016 přispět k našemu kolektivnímu úsilí plněním pracovního 
programu, který jsem vám měl tu čest dnes představit. 

Děkuji. 


