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Finanční nástroje: náklady je třeba udržet v rozumném rozsahu, prohlašují 
auditoři EU 

Finanční nástroje, z nichž se poskytuje podpora EU prostřednictvím půjček, záruk a kapitálových investic, jsou 
podle nové zprávy Evropského účetního dvora někdy příliš nákladné, pokud jde o náklady na řízení a s ním 
související odměny. Nástroje fungují ve všech členských státech a EU je využívá stále častěji, neboť mohou 
představovat lepší způsob využívání veřejných prostředků než granty. 

Auditoři zkoumali, zda finanční nástroje v oblasti regionální, sociální, dopravní a energetické politiky 
představovaly během období 2007–2013 efektivní způsob plnění rozpočtu EU. Objevili některé závažné 
problémy, které omezovaly jejich efektivnost: 

• náklady na řízení a s ním související odměny byly ve vztahu k poskytované podpoře vysoké a výrazně 
vyšší než u fondů v soukromém sektoru; 

• značný počet finančních nástrojů byl naddimenzovaný a ještě na konci roku 2014 měly nástroje značné 
problémy s vyplácením svého kapitálu (ačkoli od té doby byla učiněna opatření, která by mohla tento problém 
zmírnit); 

• pokud jde o přilákání soukromého kapitálu, nebyly finanční nástroje úspěšné, a to ani v rámci sdíleného, 
ani v rámci centralizovaného řízení; 

• v poskytování znovupoužitelné finanční podpory byl úspěšný jen malý počet finančních nástrojů.  

Členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu Iliana Ivanovová uvedla, že „za určitých podmínek 
představují finanční nástroje lepší způsob, jak investovat veřejné prostředky. Je však nezbytné, aby se související 
odměny a náklady v období do roku 2020 udržely na rozumné úrovni.“ 

Na programové období 2014–2020 byla provedena některá zlepšení, ale určité problémy přetrvávají, konstatují 
auditoři. Podle jejich hlavních doporučení (s cílovým datem provedení) by Komise měla: 

• zajistit, aby členské státy předkládaly úplné informace o nákladech na řízení a s ním souvisejících 
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odměnách, které již vznikly, (do konce roku 2017) a také během roku 2016 změnit nařízení, aby se posílil 
motivační prvek v odměnách pro správce fondů v období do roku 2020; 

• jasně rozlišovat mezi dodatečným financováním získaným díky veřejným a soukromým příspěvkům a 
případně na základě pokynů OECD jasně vymezit, jakým způsobem se vypočítává výše prostředků 
mobilizovaných díky příspěvku z EU a z vnitrostátních veřejných zdrojů (při přezkumu v polovině období); 

• zajistit, aby členské státy dodávaly úplné a spolehlivé údaje o soukromých příspěvcích na kapitálové 
vybavení (do konce roku 2107); 

• přijmout vhodná opatření, aby v programovém období 2014–2020 členské státy opětovně využívaly 
prostředky pro zamýšlené účely během stanoveného osmiletého období po skončení období způsobilosti (do 
konce roku 2016). 

Poznámka pro redaktory 

Finanční nástroje poskytují finanční podporu příjemcům prostřednictvím půjček, záruk a kapitálových investic. 
Ve srovnání s granty nabízejí dvě výhody: mobilizování dalších soukromých a veřejných prostředků financování, 
které doplní původní veřejné financování, a používání týchž prostředků během několika cyklů. Skutečnost, že 
půjčky musí být splaceny, záruky musí být uvolněny a kapitálové investice vráceny, by měla v zásadě vést 
k lepšímu využívání veřejných prostředků a snížit pravděpodobnost, že koneční příjemci se stanou závislými na 
veřejné podpoře. 

Během období 2007–2013 využilo finanční nástroje zřízené v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a Evropského sociálního fondu (ESF) 25 z 28 členských států EU. Do konce roku 2014 bylo v podobě 
příspěvků z operačních programů EFRR a ESF na tyto nástroje vyplaceno zhruba 16 miliard EUR. Ve srovnání 
s částkou 1,3 miliardy EUR v období 2000–2006 a 0,6 miliardy EUR v období 1994–1999 se jedná o výrazný 
nárůst. V období 2007–2013 dosahoval celkový objem příspěvků z rozpočtu EU na 21 finančních nástrojů přímo 
nebo nepřímo řízených Komisí přibližně výše 5,5 miliardy EUR. 

Zpráva se týká všech 1 025 finančních nástrojů zřízených během období 2007–2013 v rámci EFRR a ESF a 
podléhajících sdílenému řízení, jakož i šesti centrálně řízených finančních nástrojů. Předložené údaje se zakládají 
na posledních dostupných informacích, které poskytla Komise v září 2015 a které odrážejí situaci na konci roku 
2014. 

Finanční nástroje by se neměly zaměňovat s deriváty, které představují zcela jinou třídu vysoce rizikových 
investic, které využívají někteří účastníci finančních trhů. 

 

Zvláštní zpráva č. 19/2016: „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení 
z programového období 2007–2013“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


