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Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. Plné znění této zprávy je 
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Výdaje EU na energii z obnovitelných zdrojů je potřeba zlepšit, aby 
více přispívaly k dosahování cílů politiky v této oblasti, tvrdí 
auditoři EU 
 
Ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se uvádí, že má-li financování EU co nejvíce 
přispět k dosažení cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, je potřeba určitých zlepšení. 
Auditoři EU zjišťovali, zda byly finanční prostředky v tomto období přiděleny na nákladově efektivní a 
propracované projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů, které měly dobře stanovené priority a 
racionální cíle, a v jaké míře se pomocí těchto prostředků dosáhlo dobrých výsledků, pokud jde o plnění cíle 
EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. 
 
„Členské státy EU stanovily v oblasti energie z obnovitelných zdrojů ambiciózní cíle, jejichž plnění lze z peněz EU 
výrazně podpořit, pouze pokud se zlepší řízení výdajových programů,“ uvedl Ladislav Balko, člen Účetního dvora 
odpovědný za tuto zprávu. „Komise se také musí ujistit, že programy financované v členských státech jsou 
nákladově efektivní.“  
 
Účetní dvůr zjistil, že kontrolované projekty dosáhly plánovaných výstupů a většina z nich byla v době výběru 
dostatečně propracovaná a připravena k realizaci. Nedošlo u nich k výraznému překročení nákladů ani ke 
zpožděním a kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů byly instalovány podle plánu a byly v provozu. 
Ne vždy však bylo dosaženo cílů v oblasti výroby energie nebo nebyly náležitě měřeny. Celková hodnota získaná 
za peníze z fondů politiky soudržnosti na podporu projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů přispívala 
k dosažení cíle EU pro rok 2020 jen v omezené míře, protože nákladová efektivita nebyla při plánování a realizaci 
projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů určujícím faktorem a finanční prostředky v rámci politiky 
soudržnosti přinesly jen omezenou přidanou hodnotu EU. 
 
Na základě plánu Komise pro energii z obnovitelných zdrojů, který vytyčuje koncepci pro zavádění této energie 
do energetických politik a na trzích EU, stanovila Rada Evropské unie pro Unii závazný cíl v podobě 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2020.  
 
EU vyčlenila na energii z obnovitelných zdrojů v programovém období 2007–2013 přibližně 4,7 miliardy EUR.  
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Poznámka pro redaktory: 
 
Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů 
konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. 

V této zvláštní zprávě (č. 6/2014) s názvem „Dosáhla podpora z fondů politiky soudržnosti na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů dobrých výsledků?“ Účetní dvůr posuzoval, zda bylo pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti (fondy politiky soudržnosti), tedy dvou největších zdrojů financování výdajových programů EU na podporu energie 
z obnovitelných zdrojů, dosaženo dobrých výsledků. 
 
Účetní dvůr zjistil, že kontrolované projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů dosáhly plánovaných výstupů. Většina z nich 
byla v době výběru dostatečně propracovaná a připravena k realizaci. Nedošlo u nich k výraznému překročení nákladů ani ke 
zpožděním a kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů byly instalovány podle plánu a byly v provozu. Ne vždy však bylo 
dosaženo cílů v oblasti výroby energie nebo nebyly náležitě měřeny. Celková hodnota získaná za peníze z fondů politiky 
soudržnosti na podporu projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů přispívala k dosažení cíle EU pro rok 2020 v oblasti 
obnovitelných zdrojů jen v omezené míře, protože nákladová efektivita nebyla při plánování a realizaci projektů výroby energie 
z obnovitelných zdrojů určujícím faktorem a finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti přinesly jen omezenou přidanou 
hodnotu EU. 
 
 
Auditoři EU doporučují, aby: 

• Komise zajistila, aby se budoucí programy výroby energie z obnovitelných zdrojů spolufinancované v rámci politiky 
soudržnosti řídily zásadou nákladové efektivity a aby nedocházelo k efektu mrtvé váhy. Programy musejí být založeny 
na náležitém posouzení potřeb, upřednostňování nákladově nejefektivnějších technologií (aniž by se diskriminovala 
jednotlivá odvětví obnovitelných zdrojů energie) a optimálním přispění k realizaci cíle EU do roku 2020. S ohledem na 
rozpočet je třeba stanovit odpovídající cíle pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a také kritéria pro výběr projektů 
s důrazem na nákladovou efektivitu výsledků výroby energie (aby nedocházelo k nadměrné kompenzaci projektů). 

• Komise podporovala, aby členské státy zavedly v oblasti energie z obnovitelných zdrojů obecně stabilní a předvídatelný 
regulatorní rámec a také snazší postupy pro její integraci do rozvodných sítí. 

• Členské státy by měly na základě pokynů Komise stanovit a uplatňovat minimální kritéria nákladové efektivity 
přizpůsobená okolnostem příslušných projektů. Měly by také posílit přidanou hodnotu fondů politiky soudržnosti 
zlepšením provádění projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů, jejich monitorování a hodnocení a také 
shromažďováním údajů o nákladech na výrobu energie ve všech relevantních odvětvích obnovitelných zdrojů. 

Na adrese https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA je k dispozici krátký videorozhovor se členem odpovědným za tuto 
zprávu. 
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