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Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19
Evropský účetní dvůr podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu pandemie COVID-19
efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a
přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné. Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří
svou prací zachraňují životy a bojují proti pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně
podporovat politiku lucemburské vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů
současné zdravotní krize na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali rozsah
možného rizika pro zaměstnance i jejich rodiny.

Tisková zpráva

Lucemburk 28. dubna 2020

Výdaje EU na energetickou účinnost se neřídí
nákladovou efektivitou, říkají auditoři
Nákladová efektivita není při přidělování veřejných prostředků na opatření v oblasti
energetické účinnosti obytných budov rozhodujícím kritériem, uvádí se v nové zprávě
Evropského účetního dvora. Navzdory lepším pokynům Evropské komise se projekty
financované EU stále nesoustředí na dosahování co největších možných úspor na investované
euro. Není jasné, nakolik financování EU celkově přispělo k plnění cílů EU v oblasti energetické
účinnosti, konstatují auditoři.
Tváří v tvář nutnosti zmírnit změny klimatu se vedoucí představitelé EU zavázali snížit
předpokládanou spotřebu energie v členských státech EU do roku 2020 o 20 % a do roku 2030
o 32,5 %. Budovy spotřebovávají největší podíl energie a zároveň mají největší potenciál, pokud
jde o energetické úspory. Při plnění cílů EU v oblasti úspor energie mají proto prvořadý význam.
EU vyčlenila na zlepšení energetické účinnosti budov v období 2014–2020 přibližně 14 miliard
EUR, z toho 4,6 miliardy EUR na obytné budovy. Členské státy pak z vnitrostátních rozpočtů
vyčlenily na zlepšování všech typů budov 5,4 miliardy EUR, z toho asi 2 miliardy EUR na obytné
budovy.
„Klíčem pro splnění závazku EU snížit spotřebu energie je zlepšit energetickou účinnost budov,“
uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu João Figueiredo. „To znamená, že
prostředky EU se musí přednostně vynakládat na projekty, které zajistí největší energetické úspory
a další přínosy nákladově efektivním způsobem.“
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři kritizují orgány členských států za to, že nezacílily prostředky EU na projekty, u nichž je
dosažení energetických úspor nejpravděpodobnější. Při koncipování programů financovaných EU
tyto orgány ne vždy posuzují počáteční spotřebu energie, možné energetické úspory a potřebné
investice. Dále nemotivují k hloubkovým renovacím tím, že by na ně například přidělovaly větší
míru podpory. Auditoři upozorňují, že většina vnitrostátních orgánů naopak poskytuje 100% grant
bez ohledu na výši očekávaných energetických úspor. V důsledku toho některé projekty financují
jednoduché modernizace (jako je instalace osvětlení LED), které by se uskutečnily i bez podpory
EU.
Vnitrostátní orgány zpravidla vyžadují k hodnocení investic energetické audity a osvědčení
energetické náročnosti. Nevyužívají je však při výběru projektů, uvádějí auditoři. Ve většině
případů přidělovaly granty na projekty podle pořadí obdržení žádostí, bez posouzení relativních
nákladů a přínosů. Zvyšuje se tak riziko financování projektů, jejichž náklady přesahují možné
energetické úspory, zejména pokud nejsou stanoveny žádné stropy na jednotku ušetřené
energie. Jelikož se navíc nesleduje nákladová efektivnost investic, nelze zjistit, kolik energie se
investováním 6,6 miliardy EUR z veřejných prostředků určených pro obytné budovy na období
2014–2020 ušetří, uzavírají auditoři.
Pokud jde o další generaci programů, auditoři předkládají řadu doporučení s cílem zvýšit
nákladovou efektivitu výdajů v této oblasti. Doporučení se týkají:
•
•
•

plánování a zacílení investic,
postupu výběru projektů,
monitorování pokroku při plnění cílů v oblasti udržitelné energie.

Poznámky pro redaktory
Auditoři kontrolovali programy financované EU v pěti členských státech (Bulharsku, České
republice, Irsku, Itálii a Litvě), z nichž bylo na projekty zvýšení energetické účinnosti budov
dohromady přiděleno 2,9 miliardy EUR. Mezi typické projekty spolufinancované EU v této oblasti
patří izolace budov, energeticky úsporná okna, systémy termoregulace a modernizace systémů
vytápění.
Zvláštní zpráva č. 11/2020 „Energetická účinnost budov: je třeba klást větší důraz na nákladovou
efektivnost“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. Tento
audit navazuje na dřívější zvláštní zprávu, vydanou v roce 2012, o nákladové efektivitě investic do
energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti.
V lednu letošního roku EÚD zveřejnil zvláštní zprávu o opatřeních EU v oblasti ekodesignu a
označování energetickými štítky.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, 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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