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Lucemburk 16. května 2019 

Členské státy by měly zintenzivnit své úsilí v boji 
proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost, říkají 
auditoři  
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je úsilí členských států v boji proti podvodům ve 
výdajích na soudržnost navzdory zlepšením v uplynulých letech stále nedostatečné. Posouzení 
účinnosti opatření proti podvodům vyhotovená členskými státy jsou podle auditorů příliš 
optimistická. Účinná prevence a odhalování podvodů a odrazování podvodníků i nadále 
vyžadují výrazné posílení odhalování podvodů, reakce na ně i koordinace. 

V letech 2013 až 2017 bylo zjištěno více než 4 000 potenciálně podvodných nesrovnalostí. Ty 
představovaly téměř 1,5 miliardy EUR podpory EU, z čehož 72 % se týkalo politiky soudržnosti, 
včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního 
fondu. Odpovědnost za boj proti podvodům v těchto oblastech nesou primárně členské státy.  

Auditoři posuzovali, zda řídicí orgány a koordinační služby pro boj proti podvodům v členských 
státech řádně plní své povinnosti ve všech fázích „procesu řízení boje proti podvodům“: při 
prevenci podvodů, odhalování podvodů a reakci na podvody (včetně hlášení odhalených případů 
podvodu a zpětného získání neoprávněně vyplacených prostředků). Za tímto účelem navštívili 
sedm členských států: Bulharsko, Francii, Maďarsko, Řecko, Lotyšsko, Rumunsko a Španělsko. 

„Politika soudržnosti představuje třetinu rozpočtu EU, ale připadá na ni téměř 40 % všech 
nahlášených případů podvodu a tři čtvrtiny celkové částky zatížené těmito případy“, řekl Henri 
Grethen, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Členské státy nicméně 
dospěly k obecnému závěru, že jejich stávající opatření proti podvodům jsou k řešení rizika 
podvodů dostačující. My se domníváme, že tento závěr je příliš optimistický.“ 

Pokud jde o programové období 2014–2020, auditoři zjistili, že řídicí orgány posuzovaly riziko 
podvodů při čerpání fondů politiky soudržnosti lépe a že jejich opatření na prevenci podvodů se 
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zlepšila. Některé z těchto analýz však nebyly patřičně důkladné. Členské státy rovněž obvykle 
nedisponují žádnou konkrétní politikou pro boj proti podvodům.  

Auditoři rovněž zdůrazňují nedostatek reálného pokroku v oblasti proaktivního odhalování 
podvodů. Dopad opatření pro prevenci a odhalování podvodů navíc často není náležitě 
monitorován a hodnocen. 

Auditoři dále podotýkají, že členské státy dostatečně nereagovaly na všechny odhalené případy 
podvodů ve výdajích EU na soudržnost a že nápravná opatření, jsou-li uplatňována, mají omezený 
odrazující účinek. Mechanismy pro hlášení jsou rovněž neuspokojivé. Ne všechny případy 
podvodu jsou hlášeny, což má dopad na spolehlivost měr odhalení podvodů zveřejňovaných 
Evropskou komisí. Podezření z podvodu dále nejsou systematicky sdělována příslušným orgánům 
a koordinace s jinými subjekty činnými v boji proti podvodům je nedostatečná. 

Nyní probíhají diskuse o nových pravidlech pro fondy politiky soudržnosti na období 2021–2027 a 
auditoři přicházejí s několika doporučeními, jak dosáhnout lepších výsledků. Konkrétně žádají, 
aby členské státy: 

• vypracovaly formální strategie a opatření pro boj proti podvodům týkajícím se prostředků 
EU; 

• posílily posuzování rizika podvodů tím, že se do procesu zapojí relevantní externí 
subjekty; 

• zlepšily opatření na odhalování podvodů zavedením obecného využívání nástrojů pro 
datovou analýzu. 

Od Evropské komise auditoři žádají, aby: 

• monitorovala mechanismy pro reakci na podvody a zajišťovala jejich soustavné 
uplatňování; 

• podporovala členské státy v rozšiřování funkcí jejich koordinačních služeb pro boj proti 
podvodům. 
 

Poznámky pro redaktory 

Řídicí orgány jsou odpovědné za prevenci, odhalování a nápravu nesprávností (včetně podvodů) a 
za zpětné získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků. Všechny členské státy jsou 
také povinny ustavit koordinační službu pro boj proti podvodům k usnadnění účinné spolupráce a 
výměny informací. 

Podle zprávy Komise o ochraně finančních zájmů EU za rok 2017 představují nesrovnalosti 
nahlášené členskými státy jako podvod 0,4 % prostředků EU vydaných v oblasti politiky 
soudržnosti. Tato míra odhalených podvodů se mezi jednotlivými členskými státy výrazně liší. 
Výskyt nahlášených podvodů (podezření z podvodu a zjištěných podvodů) v politice soudržnosti 
EU je celkově výrazně vyšší než v jiných oblastech. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, 
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je 
uvedena do praxe. 
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Zvláštní zpráva č. 6/2019 „Boj proti podvodům ve výdajích EU na soudržnost: řídicí orgány musí 
posílit odhalování podvodů, reakci na ně a koordinaci“ je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

Zjištění v této zprávě doplňují zjištění zvláštní zprávy č. 1/2019: „Boj proti podvodům ve výdajích 
prostředků EU: je nutné přijmout opatření“, zveřejněné dne 10. ledna 2019, která pojednává 
o tom, jak Komise řídí rizika podvodů ve výdajích EU. Dne 29. dubna 2019 schválila Komise novou 
strategii pro boj proti podvodům, jež realizuje řadu doporučení uvedených v této první zprávě. 

 
 


