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Čerpání peněz z prostředků na soudržnost by nemělo být
cílem samo o sobě, upozorňují auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora by Evropská komise a členské státy měly
finanční prostředky na oblast soudržnosti využívat účinněji. Kvůli zpožděním s dokončováním
právního rámce a pomalému plnění výdajových plánů jsou vnitrostátní orgány pod tlakem
rychle peníze využít, což je někdy na úkor výkonnosti, upozorňují auditoři. Komise řešila
problémy s čerpáním prostředků v rámci některých programů pozdě, přesto však její opatření a
opatření členských států v této oblasti měla pozitivní dopad.
Finanční prostředky na oblast soudržnosti se členským státům rozdělují předem na sedmileté
výdajové období a členské státy je mají k dispozici formou ročních rozpočtových přídělů, které
musí využít během stanoveného časového období. Auditoři se zaměřili na výdaje v období 2007–
2013 a na opatření, která členské státy s podporou Komise přijaly, aby zvýšily čerpání prostředků
v případech, kdy s tím byly zjištěny problémy. Celkový objem financování pro 28 členských států
EU dosáhl v uvedeném období 346 miliard EUR. Dále auditoři porovnávali realizaci výdajů
s obdobím 2000–2006 a 2014–2020. Navštívili čtyři členské státy: Českou republiku, Maďarsko,
Itálii a Rumunsko.
Zjistili, že v období 2007–2013 i 2014–2020 vedlo pozdní přijetí právního rámce k tomu, že se
zpozdily také operační programy. V období 2007–2013 byla většina schválena až 12 měsíců po
začátku programového období, což mělo nevyhnutelný následný dopad na čerpání prostředků.
Auditoři uvádějí, že provádění programového období 2007–2013 začalo pomalu, avšak v období
2014–2020 bylo ještě pomalejší. Překrývání programových období navíc způsobovalo, že členské
státy čerpaly prostředky z předchozího období ještě po začátku období následujícího.
„Je nezbytně nutné vyhnout se situaci, kdy je na konci programového období potřeba ve spěchu
dočerpat velký objem peněz, protože to může vést k nedostatečnému ohledu na nákladovou
efektivitu. Čerpání se pak stává cílem samo o sobě, místo aby bylo prostředkem k dosažení cílů
politik,“ uvedl Henri Grethen, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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CS
Během období 2007–2013 Komise čerpání prostředků a míru, v jaké byly členskými státy využity,
sledovala. Avšak pracovní skupinu na pomoc členským státům, které měly s čerpáním u některých
programů problémy, vytvořila teprve ke konci roku 2014. Podpora, kterou tato pracovní skupina
poskytovala, a opatření přijatá členskými státy vedly k výraznému zvýšení výdajů: na začátku roku
2018 dosáhly platby 97,2 % rozpočtových přídělů. Na konci roku 2017 zbývalo využít 4,4 miliardy
EUR. Komise stále ještě provádí uzávěrku období 2007–2013 a celková hodnota plateb a
nevyužitého financování zatím nebyla vyčíslena.
Aby členské státy zvýšily čerpání, prováděly revize programů, rozdělovaly projekty do více fází a
z prostředků EU spolufinancovaly projekty, které se již realizovaly pomocí vnitrostátních
prostředků. Některá z těchto opatření se však zaměřovala především na využití prostředků a
soulad s pravidly a jen málo na výsledky, upozorňují auditoři. Časté revize programů zpochybňují
spolehlivost analýz, z nichž se vychází při plánování programů. Komise navíc nemá komplexní
přehled o všech uplatněných opatřeních a jejich dopadu kvůli nedostatku informací
poskytovaných členskými státy a omezením v oblasti vykazování.
Auditoři Evropské komisi doporučují:
•

navrhnout legislativním orgánům harmonogram s cílem zajistit, aby provádění
operačních programů mohlo začít na počátku programového období;

•

přesvědčit se, že revize operačních programů vycházejí ze spolehlivého a komplexního
posouzení a jsou zaměřeny na dosahování lepších výsledků;

•

monitorovat čerpání, určit případy pomalého a rychlého čerpání a předem posoudit
potřeby a dopad opatření;

•

zajistit důraz na dosahování výsledků.

Poznámka pro redaktory
Cílem politiky soudržnosti je snížit rozdíly ve stupni rozvoje mezi regiony v Evropské unii. Na
politiku soudržnosti připadá přibližně třetina rozpočtu EU. V současných cenách se jednalo
o přibližně 261 miliard EUR v programovém období 2000–2006, 346 miliard EUR v letech 2007–
2013 a 365 miliard EUR v období 2014–2020. Finanční prostředky se poskytují prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.
Zvláštní zpráva č. 17/2018 „Opatření Komise a členských států v posledních letech programů
v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na
výsledky“ (eca.europa.eu) je k dispozici ve 23 jazycích EU.
EÚD prezentuje své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU i dalším zúčastněným
subjektům, jako jsou národní parlamenty, zainteresované strany z daných odvětví a zástupci
občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je
uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.
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