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Vážený pane předsedo,  
vážený pane komisaři Oettingere,  
vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, 

letos slavíme 40. výročí založení Evropského účetního dvora. Jak ukázaly tento týden debaty 
v tomto parlamentu, politická, finanční a hospodářská situace Evropské unie se za poslední 
čtyři desetiletí značně proměnila. 

A výzvy poslední doby představují zkoušku důvěry našich občanů v evropské a národní 
instituce. My, kteří pro tyto orgány a instituce pracujeme, na ně musíme reagovat a v našich 
příslušných oblastech odpovědnosti nalézat řešení. Jsem opravdu rád, že jsem v tomto ohledu 
poslem dobrých zpráv.  

Domníváme se, že účetní závěrka EU za rok 2016 podává věrný a poctivý obraz skutečného 
stavu. Schválili jsme ji jako každoročně od roku 2007. V příjmech roku 2016 nebyla zjištěna 
významná (materiální) míra chyb. Především se však v posledních několika letech trvale 
zlepšuje odhadovaná míra chyb u plateb z rozpočtu EU. Přibližně polovina výdajů EU, které 
jsme kontrolovali v roce 2016, byla pod 2% prahem významnosti (materiality).  

Proto jsme vydali k platbám roku 2016 kladný výrok s výhradou, a nikoliv záporný výrok. Je to 
první výrok s výhradou, který vydáváme od doby, kdy jsme v roce 1994 začali zveřejňovat 
roční prohlášení o věrohodnosti, a tato skutečnost je odrazem významného zlepšení, 
k němuž ve výdajích EU došlo.  

Zde jsou podrobnější údaje: celková míra chyb ve výdajích EU roku 2016 se odhaduje na 3,1 % 
oproti 3,8 % v roce 2015 a 4,4 % v roce 2014. 

Přibližně 49 % výdajů EU představují tzv. „nárokové platby“, prováděné po splnění 
konkrétních podmínek, u nichž se míra chyb pohybuje pod 2 %. Zahrnují přímé platby 
zemědělcům, granty pro studenty a výzkumné pracovníky a osobní náklady. 

Naopak v „platbách na úhrady nákladů“ v podobě refundací byly zjištěny vyšší míry chyb. 

Opatření provedená členskými státy a Komisí snížila celkovou odhadovanou míru chyb, zjistili 
jsme však, že byly k dispozici dostatečné informace umožňující vzniku mnoha dalších chyb 
zabránit, zjistit je či je napravit. To podle našeho názoru znamená, že není třeba provádět 
dodatečné kontroly, ale že stávající kontroly je nutno řádně uplatňovat. 

Přicházím rovněž s jedním varováním: objem plateb, jež se EU zavázala provést z budoucích 
rozpočtů, v celkové hodnotě 238,8 miliardy EUR, byl v roce 2016 vyšší než kdykoliv dříve. 
Zúčtování těchto nevyřízených plateb a prevence hromadění nových by měly být při 
plánování výdajů EU na období začínající rokem 2020 prioritou. 

Pro naše občany je důležité, aby věděli, že veřejné prostředky jsou vydávány v souladu 
s právními předpisy. Stejně tak, nebo ještě více, chtějí lidé vědět, co za své peníze dostali. 
Mělo smysl na daném místě budovat konkrétní silnici či letiště? Byla skutečně vytvořena 
pracovní místa, rostlo hospodářství? Abychom tyto otázky zodpověděli, zaměřujeme se 
v rostoucí míře na výkonnost. 
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V mnoha oblastech rozpočtu EU se v uplynulých letech kontrolní systémy, jejichž úkolem je 
prevence, zjišťování a náprava chyb, zlepšily. To nám skýtá příležitost prohlášení 
o věrohodnosti dále rozvíjet. Očekáváme, že pokud jde o správnost budoucích výdajů, 
budeme se na tyto systémy moci spoléhat více. 

V rámci kontroly evropského rozpočtu tak budeme schopni poskytovat Parlamentu a Radě 
lepší a fundovanější informace. 

Vážené dámy a pánové, 

v příštích desetiletích budeme dále vystupovat jako ochránci financí EU a zájmů našich 
občanů. I nadále budeme nezávislým hlasem, který upozorňuje na věci, které fungují dobře, a 
také vrhá světlo na nepohodlné pravdy, pokud něco nefunguje. Ve světě, kde jsou zkreslování 
informací a manipulace s daty běžné, bude Účetní dvůr i nadále poskytovat spolehlivé a 
nezaujaté informace. 

Postarejme se společně o to, aby v každé fázi legislativního a rozpočtového cyklu byla EU 
schopna v oblastech, na nichž občanům záleží, efektivně dosahovat výsledků. 

Děkuji Vám za pozornost. 


