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Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, vážené poslankyně a vážení poslanci, 
vážený pane komisaři,  

jako bývalý poslanec vím, že v tuto dobu je Evropský parlament velmi zaneprázdněn. Nejenže vrcholí objem 
legislativních výstupů, ale s blížícími se volbami do Evropského parlamentu váš orgán zároveň funguje, a to zcela 
oprávněně, jako fórum na vysoké úrovni pro projednávání budoucnosti Evropy. 

Pro mě jako předsedu Účetního dvora je to o důvod více vám poděkovat za to, že jste si na debatu o naší výroční 
zprávě vyhradili potřebný čas.  

Vynaložili jsme značné úsilí na to, abychom vám mohli předložit své posouzení stavu finančního řízení EU v roce 
2017. Tím bude nyní zahájen proces udělování absolutoria, poslední pro Parlament v tomto složení. 

Podobně jako v předchozích letech jsme dospěli k závěru, že účetní závěrka EU za rok 2017 podává věrný a poctivý 
obraz o finanční situaci EU. Stejně jako v minulém roce vydáváme o spolehlivosti uskutečněných plateb, na nichž 
se zakládá účetní závěrka za rok 2017, výrok s výhradou, nikoliv záporný výrok.  

Jinými slovy značná část výdajů za rok 2017, které jsme zkoumali, nebyla zatížena významnou (materiální) mírou 
chyb – mám zde na mysli nárokové výdaje1, tj. programy, v nichž příjemci dostávají platby, pokud splní určité 
podmínky. Na tyto nárokové platby připadala více než polovina všech plateb z rozpočtu EU na rok 2017. 

Míra nesrovnalostí ve výdajích EU se navíc nadále snižovala. Odhadovaná míra chyb v platbách během roku 2017 
klesla na 2,4 % oproti 3,1 % v roce 2016 a 3,8 % v roce 2015. To dokládá, že finanční řízení EU rozhodně míří 
správným směrem a Komisi je nutno vyjádřit uznání za to, že v této oblasti spolu s členskými státy vyvíjí setrvalé 
úsilí.  

Dovolte mi jako pozitivní příklad uvést náš závěr, že přímé platby z Evropského zemědělského záručního fondu, 
který představuje poměrně značnou část daného okruhu víceletého finančního rámce, nejsou zatíženy významnou 
(materiální) mírou chyb. 

Zároveň však musím upozornit, že u značného podílu chyb jsou často k dispozici dostatečné informace, které 
umožňovaly chybám, jež jsme zjistili, zabránit, zjistit je či napravit. Pokud by Komise a vnitrostátní orgány tyto 
informace využily, pod prahem významnosti (materiality), naším i Komise, by byla ještě větší část rozpočtu EU.  

Dámy a pánové,  

je čas udělat další krok. Systémy řízení a kontroly se zdokonalily a my teď máme příležitost využít tato zlepšení při 
našich auditech. 

Pro rok 2017 jsme při auditu v oblasti soudržnosti poprvé uplatnili nový přístup. Zásadní změna spočívala v tom, 
že jsme přezkoumávali a opakovaně prováděli kontroly, které předtím vykonali ti, kdo odpovídají za výdaje. 
Pomocí tohoto nového přístupu bychom vám v Evropském parlamentu chtěli nákladově efektivním způsobem 
poskytnout lepší přehled o využití fondů v jednotlivých zeměpisných oblastech.  

V příštích letech, jakmile pro to budou splněny nutné podmínky, rozšíříme tento projekt do ostatních výdajových 
oblastí.  

                                                           

1 S vyloučením některých režimů rozvoje venkova. 
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[Vážený pane předsedo][Vážená paní předsedkyně], s velkým zájmem jsem se seznámil s nedávno zveřejněným 
průzkumem Parlameter 2018. Musím říci, že mne do budoucna naplňuje optimismem, když vidím tak pevnou 
podporu pro členství v EU a euro. Zároveň však průzkum ukazuje, že i v této podpoře jsou značné rozpory, na něž 
se musíme zaměřit.  

Jak roční, tak dlouhodobé rozpočty EU jsou ze své podstaty nástroje rozdělování peněz a rozhodování o rozpočtu 
často obnáší politické komplikace pro členské státy, které mohou mít pocit, že na něm prodělávají. Pro nás v 
Účetním dvoře je důležité, aby se občané od Bukurešti přes Helsinki až po Lisabon mohli bez ohledu na to, jaká 
padnou politická rozhodnutí, sami na vlastní oči přesvědčit, a tedy i důvěřovat tomu, že prostředky EU byly 
vynaloženy nejen správně, ale také uvážlivě.  

Tento proces nazýváme „auditem výkonnosti“ a již nyní vám mohu říci, že s těmito audity se budete 
v nadcházejících měsících a letech setkávat čím dál častěji. Z mnohých mých debat zde na půdě Parlamentu a na 
národních úrovních jednoznačně plyne, že Účetní dvůr by se měl ubírat tímto směrem. 

Dámy a pánové,  

Účetní dvůr ukázal, že několik členských států se potýká s problémy s využíváním zdrojů z evropských 
strukturálních a investičních fondů. V tomto ohledu vítáme, že Komise navrhuje pro příští finanční období řadu 
opatření, která by měla přispět k lepšímu čerpání prostředků v oblasti soudržnosti. V nejbližších dnech zveřejníme 
naše podrobné stanovisko k příslušné legislativě.  

Rozpočet je současně pod značným tlakem v důsledku hodnoty plateb, jež se EU zavázala v budoucích letech 
provést. Zbývající závazky (reste à liquider) se do konce roku 2020 ještě dále zvýší. Domníváme se, že prioritou pro 
příští víceletý finanční rámec musí být jejich rostoucí objem snížit.  

Dámy a pánové,  

souhrnný rozpočet EU nepředstavuje více než 1 % hrubého národního důchodu celé EU.  

I když je důležité, aby se rozpočet EU vynakládal účinným způsobem, musíme mít realistický pohled na to, čeho lze 
s prostředky, které nám byly svěřeny, dosáhnout. EU může doufat, že získá nebo si udrží důvěru svých občanů, 
pouze pokud naplní očekávání, která vytváří.  

Měli bychom našim občanům ukázat, že jsme schopni plnit sliby a činit tak efektivně a způsobem, který skutečně 
přináší výsledky. 

Děkuji vám za pozornost. 


