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Řecko: technická pomoc by se měla soustředit na 
„udržitelné reformy“, říkají auditoři EU 
Technická pomoc zemím, které jako Řecko procházejí krizí, by se podle Evropského účetního 
dvora měla soustředit na udržitelné reformy a pomoc při zajištění kontinuity činností, a to 
posilováním státních správ příslušných zemí. Ve své nové zprávě o pracovní skupině pro Řecko 
ustavené Evropskou komisí v roce 2011 auditoři doporučují, aby takové subjekty v budoucnu 
vycházely ze strategie s dobře definovanými cíli a aby pomoc měla priority a byla cílená.  

Pracovní skupina pro Řecko se zaměřila na reformu řecké veřejné správy, zlepšení daňového systému 
a návrat růstu podporou podnikatelsky příznivého prostředí. Auditoři prověřovali, zda pracovní 
skupina naplnila svůj mandát a zda tato pomoc byla pro reformy účinným přínosem. Důkazní 
informace jim poskytla Komise, poskytovatelé služeb, řecká ministerstva a jiné zúčastněné strany. 

„Ačkoliv se pracovní skupina obecně ukázala být funkčním mechanismem pro poskytování komplexní 
technické pomoci, v koncepci některých projektů byly nedostatky a výsledky z hlediska vlivu na pokrok 
reformy byly pouze smíšené,“ uvedl Baudilio Tomé Muguruza, člen Evropského účetního dvora 
odpovědný za tuto zprávu.  

Technická pomoc byla řeckým orgánům poskytnuta v souladu se zadáním, ale ne vždy dostatečně 
posouvala reformy vpřed, říkají auditoři a současně podotýkají, že toto hodnocení je nutno chápat 
v kontextu nestabilní politické situace v Řecku. Naléhavá potřeba reagovat vedla k tomu, že pracovní 
skupina pro Řecko byla ustavena velmi rychle, aniž by byla provedena ucelená analýza jiných možností 
a byl stanoven rozpočet. Neexistoval jeden obecný strategický dokument pro poskytování pomoci či 
pro výběr mezi různými prioritami. 

Poskytování pomoci bylo relevantní a obecně v souladu s požadavky programu a pracovní skupina 
vytvořila pružný a diverzifikovaný systém poskytování technické pomoci. Na úrovni projektů však byly 
nedostatky: postupy pro výběr poskytovatelů nebyly vždy založeny na důkladné analýze dostupných 
alternativ a některé dlouhodobé projekty poskytování pomoci jasně nestanovily, čeho mají 
dosáhnout. 

Monitorovací systém pracovní skupiny pro Řecko byl účinný, ale šíře kontrol externích poskytovatelů 
se velmi různila, říkají auditoři. Navíc se systematicky nemonitorovalo, jak řecké orgány realizují 
doporučení, ani širší dopady pomoci. 
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Dopad na pokrok reforem byl smíšený, neboť pracovní skupina neměla nad realizací, již ovlivňovaly 
i vnější faktory, kontrolu. U strukturálních výdajů bylo dosaženo uspokojivého pokroku, ale pomoc 
v oblasti reformy daňové a veřejné správy byla často pouze částečně účinná.  

 

Doporučení 

Auditoři doporučují, aby zřízení jakéhokoliv subjektu pro poskytování technické pomoci vycházelo ze 
strategie s dobře definovanými cíli, aby technická pomoc měla priority a fungovala v souladu se 
stávajícími právními předpisy a s ohledem na kontinuitu činností a udržitelnost reforem se zaměřila na 
posilování kapacit národních státních správ. 

Dále doporučují, aby Komise: 

• vytvořila skupinu externích odborníků, kteří by mohli být jednorázově nasazováni na projekty 
technické pomoci v členských státech; 
 
• omezila počet partnerů pro technickou pomoc s cílem zajistit soudržnost a omezit objem 
práce související s koordinací postupů; 
 
• vybírala poskytovatele služeb na základě srovnávací analýzy a jasně stanovovala rozsah 
poskytované technické pomoci; 
 
• zajistila systematické monitorování a hodnocení realizace technické pomoci a získané 
poznatky v budoucnu využívala. 

 

Poznámka pro redaktory 

Na jaře 2010, kdy se potýkalo s vážnou krizí veřejných financí, požádalo Řecko mezinárodní 
společenství o finanční pomoc. Odpovědí členských států eurozóny a MMF byla realizace ozdravného 
ekonomického programu. V létě 2011 zahájila Komise program technické pomoci, který měl být 
koordinován subjektem s názvem pracovní skupina pro Řecko a jenž měl pomoci s realizací reforem 
dohodnutých Komisí a řeckými orgány. Pracovní skupina pro Řecko se zaměřovala na podporu 
realizace reforem stanovených ekonomickými ozdravnými programy a rychlejší čerpání fondů EU. 
Technickou pomoc poskytovali pracovníci pracovní skupiny pro Řecko a odborníci ze státních správ 
jiných členských států, z mezinárodních organizací i soukromého sektoru. Měla celou řadu podob: od 
trvalé podpory řeckých orgánů rezidentními odborníky, přes studie, zprávy až po tematické 
workshopy. 

 

Zvláštní zpráva č. 19/2015 „Je nutno věnovat více pozornosti výsledkům, aby se poskytování technické 
pomoci Řecku zlepšilo“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


