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EU se musí zaměřit na to, aby prostřednictvím svých výdajů dosahovala 
lepších výsledků, říkají auditoři EU 
 
Ve své dnes zveřejněné výroční zprávě o rozpočtu EU upozorňuje Evropský účetní dvůr (EÚD) na to, že rozpočtový systém 
se příliš zaměřuje na prostou realizaci výdajů, a uvádí, že je nutno klást větší důraz na dosahování výsledků. EÚD jako 
nezávislý auditor schválil účetní závěrku Evropské unie za rok 2013, ale zdůrazňuje, že řízení výdajů EU jako celek stále 
není dostatečně dobré, a to ani na úrovni EU, ani v členských státech.  
 
Podle auditorů EU se v průběhu výdajového období 2007–2013 upřednostňovala realizace výdajů („buď je využijete, nebo 
o ně přijdete“) před dosahováním dobrých výsledků. Například výběr projektů, jež obdrží finanční prostředky EU, se v prvé 
řadě soustřeďoval na vynaložení dostupných prostředků EU, v druhém plánu na dodržování pravidel a teprve pak, 
v omezené míře, na dosažení výsledků a dopad.  
 
„Od nynějška musí být prostředky EU řízeny a kontrolovány pečlivěji. Evropská komise a členské státy musí věnovat větší 
pozornost tomu, jak prostředky našich daňových poplatníků vynakládají. Potřebujeme více stimulů, které přispějí ke zlepšení 
výkonnosti a k tomu, aby vynaložené prostředky přinášely určitou hodnotu. Dále jsou nutné lepší dlouhodobé prognózy, aby 
byl zajištěn dostatek prostředků na plánované evropské výdaje. Dodržování obvyklých postupů už v budoucnu nebude 
stačit,“ řekl předseda EÚD Vítor Caldeira. 
 
Ve své výroční zprávě za rok 2013 vydává Účetní dvůr čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky EU. Auditoři EU rovněž 
dospěli k závěru, že výběr příjmů EU nebyl ve významném rozsahu zatížen chybami. Odhadovaná míra chyb u výdajů EU 
nicméně činila 4,7 % (oproti 4,8 % v roce 2012). Odhad míry chyb stanovený Účetním dvorem není mírou podvodů, 
neefektivity ani plýtvání. Jedná se o odhad prostředků, které neměly být vyplaceny z rozpočtu EU, protože nebyly použity 
v souladu s příslušnými pravidly EU. K obvyklým chybám patří platby společnostem označeným za malý nebo střední podnik, 
ačkoliv ve skutečnosti jde o firmu v majetku velké společnosti, nebo dodatky k již existujícím smlouvám na veřejné zakázky, 
které neumožňují, aby nabídky předkládali jiní uchazeči. 
 
K většině chyb došlo ve výdajových oblastech, jejichž řízení sdílí členské státy a Komise. Nejvíce náchylné k chybám jsou opět 
tyto dvě výdajové oblasti: „regionální politika, energetika a doprava“ s odhadovanou mírou chyb ve výši 6,9 % a „rozvoj 
venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ se 6,7 %. Odhadovaná míra chyb napříč oblastmi sdíleného řízení činila 
5,2 % oproti 3,7% u výdajových programů řízených přímo Komisí. Odhadovaná míra chyb u vlastních správních výdajů EU 
byla 1 %. 
 
Nápravná opatření a opatření ke zpětnému získání prostředků přijatá orgány v členských státech a Komisí měla na 
odhadovanou míru chyb pozitivní dopad. Podle auditorů EU by bez těchto opatření celková odhadovaná míra chyb činila 
6,3 % namísto 4,7 %. Podobně jako v minulosti dospěli auditoři EU k závěru, že u významného počtu zjištěných chyb měly 
orgány členských států k dispozici dostatečné informace k tomu, aby před tím, než požádaly Komisi o proplacení příslušných 
výdajů, mnohé z těchto chyb opravily. Míra chyb by se tak výrazně snížila, například u „rozvoje venkova, životního prostředí, 
rybolovu a ochrany zdraví“ z 6,7 % na 2,0 %.  
 
Účetní dvůr je pevně odhodlán pomoci orgánům EU i členským státům lépe využívat prostředky EU k dosahování výsledků, 
jež občané EU právem očekávají. 
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Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2013 je k dispozici na adrese www.eca.europa.eu 
 

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. U přibližně 80 % výdajů, především na soudržnost a zemědělství, sdílí ale Komise odpovědnost 
s členskými státy EU. Účetní dvůr testuje vzorky operací, aby získal statisticky podložené odhady míry, v níž jsou příjmy a 
jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami.  
 
Rozpočtové výdaje EU v roce 2013 činily celkem 148,5 miliardy EUR, což přibližně odpovídá 290 EUR na každého občana. 
Výdaje EU činí kolem jednoho procenta hrubého národního důchodu EU a představují přibližně dvě procenta celkových 
veřejných výdajů členských států EU.  
 
EÚD rovněž zveřejnil informativní dokument „Zemědělství a soudržnost: přehled výdajů EU v období 2007–2013“, v němž 
vyvozuje ponaučení z finančního řízení a problematiky kontrol v EU v uplynulém výdajovém období a zdůrazňuje výzvy 
nového výdajového období 2014–2020. 
 
Podrobnější informace o výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2013 naleznete ZDE.  
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