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Jsou navrhována jednodušší a flexibilnější pravidla pro fondy
soudržnosti po roce 2020, ale je potřeba mít více záruk, varují
auditoři
Podle nového stanoviska Evropského účetního dvora jsou nové plány týkající se čerpání fondů
soudržnosti EU jednodušší a flexibilnější. Přesto auditoři předkládají řadu doporučení k tomu, jak
zajistit, aby výdaje členských států měly skutečný dopad a byly v souladu s pravidly.
Navrhované nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 se vztahuje na sedm fondů pro
investice v oblasti regionálního rozvoje a zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany hranic a opatření na
podporu migrantů v členských státech EU. Objem těchto fondů by mohl dohromady dosáhnout přibližně
360 miliard EUR, až třetiny celkového rozpočtu EU na období 2021–2027. Nařízení vymezuje společné cíle
dané politiky, stanoví rozdělení prostředků mezi jednotlivé členské státy a také pravidla pro plánování a
prosazování politiky.
„Celkově naše posouzení ukazuje, že v návrhu Evropské komise se podařilo zjednodušit text, avšak důraz na
optimální využití prostředků se nezvýšil a mechanismy vyvozování odpovědnosti byly do jisté míry
oslabeny,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za stanovisko Iliana Ivanovová.
„Předložili jsme zákonodárným orgánům a Komisi ke zvážení 58 návrhů, jež v případě, že budou přijaty,
povedou k efektivnější a účinnější politice soudržnosti“.
Auditoři ve stanovisku vítají setrvalé úsilí Evropské komise o zjednodušení, které při náležité realizaci může
snížit administrativní zátěž a přesunout důraz od vstupů k výsledkům. Řada ustanovení však není
dostatečně jasná, což by mohlo vést k různým interpretacím a ovlivnit právní jistotu, říkají auditoři.
Upozorňují také, že zjednodušení by nemělo vést k větším rizikům spojeným s dodržováním pravidel a
právní jistotou.
V dokumentu se dále uvádí, že Komise navrhuje pět rámcových cílů politiky, a nikoliv propojení výdajů
s celounijní strategií EU. Tyto cíle však nejsou koncipovány tak, aby se promítly do měřitelných výsledků
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem.
Plné znění tohoto stanoviska je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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nebo cílů na úrovni EU. V důsledku toho navrhovaná reforma může být dokonce méně orientovaná na
výkonnost než v období 2014–2020, tvrdí auditoři.
Auditoři dále zdůrazňují, že navrhované nařízení přesouvá dodatečnou odpovědnost za řízení a kontrolu
prostředků EU na členské státy. Omezení či dokonce odstranění dohledu Komise nad tím, jak členské státy
vynakládají prostředky EU, by mohlo omezit pokrok učiněný v posledních letech při snižování míry
nesprávností a neefektivních výdajů v oblasti soudržnosti, varují auditoři.

Poznámka pro redaktory
Dne 29. května 2018 Komise svůj zveřejnila návrh nařízení o společných ustanoveních pro sedm fondů EU
na následující programové období 2021–2027. Těchto sedm fondů zahrnuje Evropský fond pro regionální
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond plus (ESF+), Fond soudržnosti (FS), Evropský námořní a rybářský fond
(ENRF), Azylový a migrační fond (AMIF), Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroj pro správu hranic a
víza (BMVI). Odpovědnost za řízení těchto fondů sdílí Komise s členskými státy.
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům
nových či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska poskytují nezávislé
posouzení legislativních návrhů externího auditora EU.
Z právního základu návrhů Komise vyplývá, že konzultace s EÚD je povinná.
Evropský parlament a Rada, které jsou spolunormotvůrci EU, mají za úkol přijmout konečnou podobu
nařízení o společných ustanoveních. Při návrhu změn do návrhu Komise mohou vycházet z tohoto
stanoviska.
Dne 7. listopadu 2018 EÚD zveřejní stanovisko o navrhované reformě SZP po roce 2020.
Stanovisko EÚD č. 6/2018 k návrhu Komise nařízení o společných ustanoveních ze dne 29. května 2018 je
v současnosti k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu – ostatní jazykové verze
budou k dispozici v nejbližší době.
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