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Vážený pane předsedo Schulzi, 

vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, 

vážená paní místopředsedkyně Komise Georgievo, 

je mi ctí předložit tomuto plenárnímu zasedání Evropského parlamentu výroční zprávy Účetního 
dvora. 

Letos je předkládáme v obzvláště složitém čase. Dovolte mi, abych jménem Účetního dvora vyjádřil 
upřímnou soustrast rodinám obětí nedávných teroristických útoků v Paříži. Ti, kteří útočí na evropské 
hodnoty, fakticky útočí na naši demokracii a my se jim musíme rozhodně postavit. 

Vážení poslanci, vážené poslankyně, 

nastal čas, kdy Evropa musí solidárně bránit základní lidské hodnoty zakotvené ve Smlouvě. Čas, kdy 
se EU a členské státy čelí dalším zásadním výzvám:  

• vytváření pracovních míst a ekonomickému růstu,  

• naplňování energetických potřeb za současného plnění cílů v oblasti klimatu a  

• řízení azylových a migračních toků. 

Podle našeho názoru by bylo možné investovat rozpočtové prostředky EU lépe a rychleji a čelit tak 
mnoha výzvám, jež má Evropa před sebou. Souhrnně vzato, z výsledků našich auditů z posledních let 
vyplývá, že je třeba zaujmout zcela nový přístup: 

• Osoby s rozhodovací pravomocí musí rozpočet lépe sladit s dlouhodobými strategickými 
prioritami a zvýšit jeho schopnost reagovat na krize. 

• Normotvůrci musí dbát o to, aby výdajové režimy jasně uváděly cíle, jichž má být dosaženo, a 
rizika, která jsou přijatelná.  

• Správci finančních prostředků musí zajistit, aby vynaložené prostředky byly v souladu s pravidly, a 
dosáhlo se s nimi zamýšlených výsledků. 

Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období, jež má být proveden v příštím roce, nabízí 
zásadní možnost přehodnotit výdajové priority a koncepci některých výdajových režimů. Mezitím se je 
nutno dělat více s již zavedenými nástroji.  

Naše zpráva identifikuje dlouhodobé problémy v oblasti finančního řízení, jež je nutno řešit. Než se 
k nim dostanu, byl bych rád, aby bylo zcela zřejmé, že účetní závěrka EU za rok 2014 „byla 
schválena“. Je spolehlivá a v tomto smyslu jsme vydali „čistý“ výrok auditora.  

A nyní mi dovolte, abych upozornil na čtyři oblasti finančního řízení EU, jež vyžadují naši pozornost. 

Zaprvé, příliš mnoho prostředků se stále vydává v rozporu s finančními předpisy EU. Míra chyb 
u plateb je setrvale vysoká. Celková odhadovaná míra chyb byla v posledních třech letech stabilní a 
u plateb v roce 2014 činila 4,4 %. 

Komise a členské státy dosáhly v posledních letech v prevenci a nápravě chyb pokroku. Pokud by se 
však použily všechny dostupné informace, mohl být počet opravených chyb ještě vyšší. 

Z naší analýzy vyplývá, že je možné koncipovat výdajové režimy tak, aby byly méně náchylné 
k chybám, zejména zjednodušením podmínek plateb a příslušných postupů.  

Zadruhé, pokud jde o výkonnost rozpočtu, EU musí investovat své rozpočtové prostředky lépe.  
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Zjistili jsme, že víceletý finanční rámec by mohl být lépe sladěn se strategií EU jak z hlediska období, 
tak z hlediska priorit.  

Rovněž zdůrazňujeme skutečnost, že rámcové cíle EU a politické cíle nebyly převedeny do podoby 
jasných operačních cílů, jež jsou pro účinné řízení a vykazování výkonnosti klíčové.  

Zatřetí, EU musí vyřešit nevyřízené finanční operace, které se nahromadily, aby se přinejmenším 
uvolnily prostředky, které bude moci využít tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.  

Konkrétně zejména některé členské státy bojují s čerpáním prostředků EU, které jim byly přiděleny, a 
u finančních nástrojů zůstává velký objem prostředků nevyužit.  

Finančnímu řízení EU by výrazně prospěla větší transparentnost. Ta je pro zajištění důvěry občanů 
zásadní.  

Doporučili jsme opatření, jež by Komise měla přijmout, aby se zlepšila transparentnost dlouhodobých 
hotovostních toků, chyby v platbách a prováděné opravy, jakož i výsledky výdajů z rozpočtu EU. 

Stejně důležité je zajistit transparentnost i u politik EU, které se nefinancují přímo z rozpočtu EU. Nové 
způsoby financování politik EU by neměly vést k tomu, že se finanční rizika ocitnou mimo dosah 
veřejné kontroly a auditu.  

Vážení poslanci, vážené poslankyně, 

Závěr tedy zní: EU musí své peníze investovat lépe. Musí podniknout kroky, aby:  

• investice lépe přizpůsobila prioritám Unie, 

• byla stanovena jednodušší pravidla, která povedou k výsledkům, a 

• finanční zdroje byly řízeny efektivněji. 

Uvedená opatření v úhrnu skutečně představují nový přístup. 

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, 

Účetní dvůr stojí v této velmi těžké době po boku Parlamentu a další orgánů EU. 

Obrana demokracie a zajištění blaha našich občanů značně zatíží naše společné zdroje.  

Úkolem Evropského účetního dvora i nadále zůstává přispívat k tomu, aby se tyto zdroje využívaly co 
nejlépe.  

Děkuji Vám za pozornost. 


