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Komise využívá opatření na ochranu výdajů v oblasti soudržnosti 
účinně, tvrdí auditoři EU  

Evropská komise využívá opatření na ochranu rozpočtu EU před nesprávnými výdaji v oblasti 
soudržnosti účinně, vyplývá z nejnovější zprávy Evropského účetního dvora. Dle auditorů ale 
musí Komise i nadále pečlivě dbát na to, aby se v platbách nevyskytovaly chyby, aby zkvalitnila 
své vykazovací postupy a využívala své nové, posílené pravomoci. 

Na výdaje na politiku soudržnosti připadá 37 % výdajů z rozpočtu EU, což v období 2007–2013 i 2014–2020 
činilo celkově asi 350 miliard EUR. Odpovědnost za řízení výdajů na soudržnost je sdílena mezi Komisí a 
členskými státy.  

Auditoři se zaměřili na programové období 2007–2013 a posuzovali rovněž pravděpodobný dopad změn 
v nařízeních na období 2014–2020. Celkově zjistili, že až do uzávěrky programů období 2007–2013 Komise 
využívala opatření, která měla k dispozici na ochranu rozpočtu EU před nesprávnými výdaji, účinně.  

V období 2007–2013 Komise také využívala opatření na ochranu rozpočtu EU ve větší míře a zaměřovala se 
na členské státy, jejichž programy byly nejvíce rizikové. Posouzení nedostatků vypracované Komisí 
a související finanční opravy v zásadě potvrdil Evropský soudní dvůr.  

„Nápravná opatření uložená Komisí vyvíjela tlak na členské státy, aby řešily nedostatky ve svých řídicích a 
kontrolních systémech“, uvedl Henri Grethen, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. 
„Preventivní opatření a finanční opravy se obecně týkají složitých problémů, jejichž řešení vyžaduje značnou 
dobu. Přerušení platební lhůty a pozastavení plateb, k nimž pak dochází, představují pro členské státy 
významné finanční riziko.“  

Auditoři zároveň zjistili, že se Komise při sledování realizace finančních oprav potýkala s problémy. 
Informace, které členské státy poskytovaly o provádění finančních oprav v období 2007–2013, 
neumožňovaly spolehlivé monitorování. Na druhé straně způsob, jakým sama Komise vykazuje preventivní 
opatření a finanční opravy, komplikuje utvoření komplexního přehledu o situaci, a to především proto, že 
informace jsou předkládány ve více zprávách a dokumentech.  

Nařízení na období 2014–2020 významně posilují postavení Komise při ochraně rozpočtu EU. Pravomoci 
Komise jsou širší a vykazování finančních oprav ze strany členských států je nyní součástí každoročního 
balíčku dokumentů k poskytnutí jistoty a je kontrolováno příslušnými auditními orgány. Auditoři se 

http://www.eca.europa.eu/�


CS 

 
 
 

 

2 

domnívají, že tyto mechanismy představují významné zlepšení v koncepci celého systému. 

 

Auditoři Komisi doporučují: 

• uplatňovat k finančním opravám při uzavírání programů za období 2007–2013 důsledný přístup, 
aby bylo zajištěno, že proplácené částky nebudou zahrnovat významnou (materiální) míru nesprávných 
výdajů; 

• ve formě zprávy předložit a porovnat všechny informace o preventivních a nápravných opatřeních 
v oblasti výdajů na soudržnost podle jednotlivých fondů a členských států a uvést dopad finančních oprav a 
také míru zbytkového rizika; 

• zřídit pro období 2014–2020 integrovaný monitorovací systém, který bude sledovat jak 
preventivní opatření, tak finanční opravy; 

• s okamžitou platností začít uplatňovat výrazně posílená ustanovení pro programové období 2014–
2020 a v případě potřeby ukládat čisté finanční opravy. 

 

Poznámky pro redaktory 

Cílem politiky soudržnosti je zmenšovat rozdíly ve stupni rozvoje regionů, restrukturalizovat upadající 
průmyslové oblasti a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v Evropské unii. 
Představuje hlavní zdroj EU pro financování investic a připadá na ni zhruba 37 % celkových výdajů 
z rozpočtu EU. Prostředky přidělené na politiku soudržnosti činily přibližně 230 miliard EUR v programovém 
období 2000–2006, 346 miliard EUR v období 2007–2013 a 349 miliard EUR v období 2014–2020. 

Ačkoli za plnění rozpočtu EU i nadále odpovídá Komise, vlastní řízení a kontrola fondů a programů EU jsou 
přeneseny na orgány členských států, které vybírají příjemce a rozdělují finanční prostředky. Za zjišťování 
chyb, jejich nápravu a předcházení chybám nesou odpovědnost především členské státy. Pokud Komise 
zjistí, že došlo ke spolufinancování nesprávných výdajů, nebo je pravděpodobné, že by k němu mohlo dojít, 
může zasáhnout a provést opravu výdajů, k jejichž spolufinancování již došlo, nebo zabránit tomu, aby se 
tak stalo v budoucnu. 

Zvláštní zpráva č. 4/2017: „Ochrana rozpočtu EU před nesprávnými výdaji: během programového období 
2007–2013 došlo v souvislosti s politikou soudržnosti k nárůstu počtu preventivních opatření a finančních 
oprav ze strany Komise“ je k dispozici na internetové stránce EÚD eca.europa.eu ve 23 jazycích EU. 

 

 

 


