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Evropská komise potřebuje více posílit správu a řízení, říkají
auditoři EU
Aby se Evropská komise mohla zaměřit na klíčová rizika, potřebuje více posílit správu a řízení v rámci celé
instituce, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Auditoři konstatují, že nedávné organizační
reformy v Komisi do jisté míry řeší problém tzv. kultury izolovanosti, ale že v několika oblastech se Komise
odklání od mezinárodních osvědčených postupů, nebo se jich nedrží v plné míře.
Auditoři zkoumali mechanismy správy a řízení v Komisi s důrazem na audit, finanční řízení a kontrolu, aby zjistili,
zda jsou v souladu s osvědčenými postupy a zda zároveň splňují potřeby Komise. Komise po rezignaci Santerovy
Komise v roce 2000 schválila bílou knihu s názvem „Reforma Komise“, jejímž cílem byla modernizace její správy a
řízení. Osvědčené postupy se však od té doby dále rozvíjejí. Auditoři zjistili, že přestože byla podniknuta určitá
opatření, v několika oblastech se Komise odklání od osvědčených postupů pro mezinárodní subjekty a veřejné
orgány, nebo se jich nedrží v plné míře.
„Správná správa a řízení jsou prioritou ve veřejném i v soukromém sektoru“, řekl Lazaros S. Lazarou, člen
Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Současná správa a řízení v Komisi jsou funkční, ale potřebují
aktualizovat. Komise by měla jít v této oblasti příkladem a být v čele vývoje osvědčených postupů.“
Organizační reformy z poslední doby se začínají zaměřovat na některá rizika spojená s kulturou „izolovanosti“,
uvádějí auditoři, ale Komise stále potřebuje posílit správu a řízení v instituci jako celku.
Auditoři upozorňují na to, že zatímco auditní útvar Komise se soustředí na vnitřní kontrolu, odpovědnost za
dohled nad výdaji mimo Komisi nesou jednotlivá generální ředitelství a oddělení. To omezuje informace, které
má k dispozici výbor pro pokrok v oblasti auditu. Role výboru Komise pro pokrok v oblasti auditu a jeho složení
jsou více omezeny, než jak je tomu u auditních výborů v obdobných mezinárodních organizacích.
Auditoři si jsou vědomi skutečnosti, že Komise nedávno začala předkládat spolu s účetní závěrkou i nefinanční
informace. Komise však stále poskytuje vedle finančních výkazů méně nefinančních informací než ostatní
srovnatelné organizace.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Celé znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu
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Auditoři doporučují, aby Komise:
•

v případech, kdy se rozhodne neuplatnit osvědčené postupy, vysvětlila své důvody,

•

vyzvala útvar interního auditu, aby prováděl více auditů v oblasti celkové správy a řízení,

•

dokončila proces harmonizace svého rámce interní kontroly se zásadami řádné správy a řízení,

•

zveřejňovala roční účetní závěrku dříve,

•
shromáždila informace, nyní předkládané v řadě jiných zpráv, do jediné zprávy (nebo sady zpráv) pro
účely vyvozování odpovědnosti a včas ji předkládala k auditu,
•

zveřejňovala v roční účetní závěrce odhadovanou míru chyb na základě jednotné metodiky,

•

pravidelně aktualizovala a zveřejňovala své mechanismy správy a řízení,

•
přeměnila výbor pro pokrok v oblasti auditu na auditní výbor, v němž většinu budou tvořit nezávislí
externí členové, a rozšířila jeho mandát.
Zvláštní zpráva č. 27/2016 „Správa a řízení v Evropské komisi – osvědčené postupy?“ je k dispozici ve 23 jazycích
EU.
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