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Auditoři volají po větší odpovědnosti za finance EU 
Evropský účetní dvůr dnes vyzval k většímu důrazu na přidanou hodnotu v rozpočtu EU a rovněž k vyšší 
flexibilitě a transparentnosti a důslednějšímu vyvozování odpovědnosti. Tyto návrhy předložil 
v informačním dokumentu s názvem „Budoucnost financí EU – reforma fungování rozpočtu EU“. Auditoři 
jím reagují na diskusní dokument Evropské komise o budoucnosti financí EU, který je důležitým krokem 
při tvorbě příštího víceletého finančního rámce.  

Člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento informační dokument Jan Gregor uvedl: „Přestože 
Evropskému účetnímu dvoru nepřísluší vyjadřovat se k objemu nebo rozdělení výdajů EU nebo k volbě 
ohledně jejích příjmů, je naším úkolem doporučit, jak zlepšit finanční řízení, transparentnost a vyvozování 
odpovědnosti v rámci rozpočtového systému EU.“  

Auditoři předkládají následující hlavní návrhy: 

Definovat přidanou hodnotu EU  

Auditoři vyzývají k jednoznačnému pojetí přidané hodnoty EU, které by sloužilo při určování příležitostí ke 
zvýšení přidané hodnoty v rámci rozpočtu EU, hodnocení výkonnosti výdajových programů a 
vyhodnocování rizik pro finanční prostředky EU spojených s finančními nástroji a zárukami. 

Takové pojetí by podle jejich názoru mělo také poskytnout ucelenější a přesnější obrázek o nákladech, 
přínosech a čisté bilanci členství v EU. Auditoři navrhují, aby Evropská komise analyzovala jak finanční, tak 
nefinanční výhody členství v EU. 

Zlepšit schopnost rozpočtu EU pohotově reagovat  

Auditoři navrhují zlepšit schopnost rozpočtu EU pohotově reagovat na měnící se okolnosti zvýšením jeho 
flexibility a zavedením systému rezerv ke krytí dlouhodobých výdajů a neočekávaných událostí. 

Zveřejnit komplexní finanční plán 

Auditoři navrhují, aby Komise zveřejnila střednědobý až dlouhodobý finanční plán rozpočtu EU, který by 
doplňoval návrh na příští víceletý finanční rámec. Plán by měl zahrnovat očekávaný objem zbývajících 
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závazků, předběžného financování a podmíněných závazků, odhad plateb, analýzu ekonomického a 
finančního kontextu a vyhodnocení rizik. Hlavní prvky plánu by se měly každý rok aktualizovat.  

Klást větší důraz na výkonnost 

Auditoři navrhují sladit finanční plánování EU se strategickými prioritami, stanovit hlavní výsledky, kterých 
má být dosaženo, snížit počet výdajových programů, cílů a ukazatelů a předkládat stručnější a přístupnější 
zprávy. 

Zajistit větší transparentnost a odpovědnost ve vztahu k finančním prostředkům EU 

Auditoři vyzývají k úplnému demokratickému dohledu nad všemi finančními prostředky EU. Stejné zásady 
vyvozování odpovědnosti a transparentnosti by se měly vztahovat na subjekty v rámci rozpočtu EU, jako je 
Evropská komise, i subjekty mimo něj, jako je Evropská centrální banka a Evropská investiční banka (EIB). 

Provádět veřejné audity všech subjektů souvisejících s EU  

Auditoři uvádějí, že by měli mít možnost kontrolovat všechny subjekty EU a také subjekty zřízené mimo 
právní řád EU, které provádějí politiky EU. Patřila by mezi ně Evropská obranná agentura, navrhovaný 
Evropský měnový fond, Evropský mechanismus stability a rozpočtové operace EIB mimo EU.  

 

Poznámky pro redaktory 

Během druhého čtvrtletí roku 2018 auditoři EU plánují předložit svá stanoviska k návrhu Komise na další 
víceletý finanční rámec, k budoucnosti společné zemědělské politiky, zjednodušení politiky soudržnosti a 
zjednodušení programů výzkumu a vývoje. Plánují také vydat stanoviska k legislativním návrhům týkajícím 
se rozhodnutí o vlastních zdrojích a v případě potřeby k právním předpisům v oblasti odvětvových 
výdajových programů. 

 


