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Audítori EÚ poukazujú na riziká
súvisiace s pobrexitovou adaptačnou
rezervou
Európsky dvor audítorov (EDA) v stanovisku, ktoré bolo dnes uverejnené, vyjadruje určité obavy
v súvislosti s nedávnym návrhom na pobrexitovú adaptačnú rezervu. Tento fond vo výške 5 mld.
EUR je nástrojom solidarity, ktorý je určený na podporu tých členských štátov, regiónov
a odvetví, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Podľa audítorov
návrh poskytuje členským štátom flexibilitu, avšak koncepcia rezervy vytvára množstvo neistôt
a rizík.
Európska komisia navrhuje, aby sa 80 % fondu (4 mld. EUR) poskytlo členským štátom vo forme
predbežného financovania po prijatí pobrexitovej adaptačnej rezervy. Členským štátom by sa
pridelil ich podiel predbežného financovania na základe odhadovaného vplyvu na ich
hospodárstva, pričom by sa zohľadnili dva faktory: obchod so Spojeným kráľovstvom a ryby
ulovené vo vodách, ktoré patria do výlučnej hospodárskej zóny Spojeného kráľovstva. Pri
uplatnení tejto metódy prideľovania by sa Írsko stalo hlavným prijímateľom predbežného
financovania s takmer štvrtinou (991 mil. EUR) finančného krytia, za ním by nasledovalo
Holandsko (714 mil. EUR), Nemecko (429 mil. EUR), Francúzsko (396 mil. EUR) a Belgicko (305 mil.
EUR).
„Pobrexitová adaptačná rezerva je dôležitá iniciatíva v oblasti financovania, ktorej cieľom je
pomôcť zmierniť negatívny vplyv brexitu na hospodárstva členských štátov EÚ,“ uviedol Tony
Murphy, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Myslíme si,
že flexibilita, ktorú poskytuje pobrexitová adaptačná rezerva, by nemala vytvárať neistotu
pre členské štáty.“
Audítori EÚ poukazujú najmä na štruktúru pobrexitovej adaptačnej rezervy, podľa ktorej by
členské štáty dostali nezvyčajne vysokú úroveň predbežného financovania bez toho, aby museli
vopred poskytnúť Európskej komisii podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú financovať. Hoci by
to umožnilo rýchlu reakciu na výnimočnú situáciu, oprávnenosť a primeranosť týchto opatrení by
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie stanoviska je uverejnené na
webovom sídle eca.europa.eu.
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Komisia neposúdila do konca roka 2023. Audítori upozorňujú, že navrhovaná štruktúra
a načasovanie by zvýšili riziko výberu neoptimálnych a neoprávnených opatrení.
V návrhu sa okrem toho uvádza, že obdobie oprávnenosti na vykonávanie opatrení by malo trvať
od júla 2020 do decembra 2022. Audítori však upozorňujú na to, že Komisia neuviedla dôvody
na výber tohto obdobia oprávnenosti ani nepreskúmala jeho vhodnosť.

Základné informácie
Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 1. februára 2020. Od konca prechodného obdobia
dňa 1. januára 2021 EÚ a Spojené kráľovstvo tvoria dva samostatné trhy a dva odlišné regulačné
a právne priestory. Vytvorili sa prekážky obchodu s tovarom a službami a cezhraničnej mobilite, čo
má dôsledky pre verejnú správu, podniky, občanov a zainteresované strany na oboch stranách.
V tejto súvislosti Európska rada na svojom mimoriadnom zasadnutí 17. – 21. júla 2020 oznámila
vytvorenie novej osobitnej pobrexitovej adaptačnej rezervy s celkovými pridelenými finančnými
prostriedkami vo výške 5 mld. EUR v cenách z roku 2018.
Európska komisia svoj návrh predložila 25. decembra 2020. Navrhuje sa aktivovať pobrexitovú
adaptačnú rezervu v dvoch kolách alokácií: prvé v roku 2021 v podobe predbežného financovania
v značnej výške 4 mld. EUR, zatiaľ čo zostávajúca suma vo výške 1 mld. EUR by bola vyplatená
najmä v roku 2024 a pokryla by všetky oprávnené výdavky presahujúce sumu zaplatenú v rámci
predbežného financovania. V právnom základe návrhu Komisie sa požaduje konzultácia s EDA;
Európsky parlament aj Rada požiadali EDA o jeho stanovisko.
Stanovisko EDA č. 1/2021 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje
pobrexitová adaptačná rezerva je v súčasnosti dostupné v angličtine na webovom sídle EDA
eca.europa.eu. Ďalšie jazyky budú k dispozícii onedlho.
EDA prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk k návrhom
nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská poskytujú
nezávislé posúdenie legislatívnych návrhov externým audítorom EÚ.
Kontakt pre tlač
Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 551 502
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 553 547

2

