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Odhad chyb v politice soudržnosti, který
provádí Evropská komise, dává jen neúplný
obrázek
Evropská komise zveřejňuje každoročně svůj odhad míry nesprávností ve výdajích na politiku
soudržnosti EU. Za tímto účelem provádí značné množství práce související se schvalováním
ročních účetních závěrek členských států i ověřováním toho, zda jsou informace o správnosti,
které členské státy za tuto oblast politiky předkládají, spolehlivé. V dnes zveřejněné zprávě
však Evropský účetní dvůr (EÚD) uvádí, že příslušné míry chyb, které Komise zveřejňuje, nejsou
konečné a že skutečná míra nesprávnosti ve výdajích na oblast politiky soudržnosti je
pravděpodobně podhodnocena. Důvodem jsou nedostatky, které auditoři zjistili v kontrolním
systému Komise.
Politika soudržnosti, která se zaměřuje na snižování rozdílů v rozvoji mezi jednotlivými členskými
státy a regiony EU, se stala největší oblastí politiky Unie: připadá na ni více než třetina rozpočtu
EU (390 miliard EUR v období 2014–2020). Jde zároveň o oblast, kde je vysoké riziko nesprávných
výdajů, protože příslušná pravidla jsou složitá a velká část výdajů je založena na úhradě
vykázaných nákladů. Evropská komise každoročně poté, co auditní orgány ukončí svou kontrolu
výdajů na oblast soudržnosti, realizuje svá vlastní ověření a posouzení práce a zjištění auditorů
v členských státech. Cílem Komise je zde potvrdit, zda je míra zbytkových chyb u výdajů na
soudržnost vykázaná členskými státy pod 2% prahem.
„Vlastní kontrolní systém Evropské komise dostatečně nenahrazuje nedostatky v práci auditních
orgánů členských států při jejich kontrolách výdajů na soudržnost“, uvedl člen Evropského
účetního dvora odpovědný za tuto zprávu Tony Murphy. „Odhadovaná míra chyb, kterou Komise
každý rok zveřejňuje ve zprávách o činnosti příslušných generálních ředitelství a ve své zprávě
o řízení a výkonnosti, není konečná a může představovat jen minimální míru chyb.“
Co se týče období 2014–2020, auditoři upozorňují, že Komise uvolňuje 10 % původně zadržených
plateb, i když má důkazní informace o tom, že výdaje v účetní závěrce obsahují míru chyb vyšší
než 2 %. Ačkoli je toto v souladu s nařízením, není to v souladu s celkovým cílem mechanismu
zadržování plateb, který byl zaveden na ochranu rozpočtu EU. Pro období 2021–2027 však
auditoři konstatují určité pozitivní změny: Komise například již nemůže schválit účetní závěrku
s vykázanou zbytkovou celkovou mírou chyb (tzv. RTER – residual total error rate) nad úrovní 2 %.
Bude ale i nadále uvolňovat zadržené prostředky ve výši 5 % ještě před provedením svých kontrol
správnosti. Tyto změny nejsou stále dostatečné k tomu, aby zajistily ochranu rozpočtu EU.

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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Komise pomocí svých dokumentárních přezkumů kontroluje konzistentnost informací
o správnosti, které předkládají členské státy. Auditoři nicméně u těchto dokumentárních
přezkumů zjistili určitá přirozená omezení, kvůli kterým nemusí být nesprávné výdaje odhaleny a
opraveny. Tyto dokumentární přezkumy tedy přinášejí jen omezenou hodnotu z hlediska
potvrzování správnosti provedených operací a platnosti vykázaných měr zbytkových chyb. Ačkoli
dokumentární přezkumy přispívají k přístupu založenému na posouzení rizik pro výběr operačních
programů pro audity souladu s předpisy, Komise ne vždy vybírala operační programy s nejvyšším
rizikovým skórem a odůvodnění výběru dostatečným způsobem nedokumentovala.
Audity souladu s předpisy, při nichž Komise přezkoumává způsobilost operací a související výdaje,
představují nejdůležitější prvek pro její posouzení práce auditního orgánu a příslušných zjištění.
Auditoři upozorňují na vysokou četnost nezjištěných chyb nalezených Komisí, a to i v případech,
kdy byl vzorek přezkoumávaných operací malý. To značí, že se ve velkém množství zbývajících
operací a výdajů, které Komise nekontrolovala, budou pravděpodobně vyskytovat další typy chyb.
Komise nicméně používá výsledky své práce jako hlavní základ pro svůj klíčový ukazatel
výkonnosti (KPI), jenž má představovat její nejlepší odhad míry zbytkových chyb u výdajů na
soudržnost. Auditoři EU však tento ukazatel pouvažují pouze na minimální odhadovanou míru
chyb. Ta navíc není konečná, neboť míry chyb, které členské státy vykázaly, mohou být stále
přehodnoceny a zvýšeny v návaznosti na nynější nebo budoucí auditní činnost Komise. Auditoři
proto dospěli k závěru, že Komise skutečnou míru chyb u politiky soudržnosti ve svém hlavním
dokumentu k vyvozování odpovědnosti, jimž je výroční zpráva o řízení a výkonnosti,
pravděpodobně podhodnocuje. Auditoři EU uvádějí čtyři doporučení, jak vykazování informací
o správnosti v oblasti soudržnosti za nové programové období zlepšit.
Základní informace
V politice soudržnosti EU je rámec kontroly a získávání jistoty zaměřen na dva kontrolní cykly:
národní cyklus na úrovni členských států a následný cyklus na úrovni Evropské komise. Odráží to
skutečnost, že Komise a orgány členských států společně řídí provádění politiky soudržnosti a její
financování, což je koncept označovaný jako sdílené řízení.
Zvláštní zpráva č. 26/2021: „Správnost výdajů u politiky soudržnosti EU: Komise každoročně
zveřejňuje minimální odhadovanou míru chyb, která není konečná“ je k dispozici na internetové
stránce EÚD (eca.europa.eu).
Před měsícem vydal EÚD zprávu o financování v politice soudržnosti založeném na výkonnosti.
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. Valná většina doporučení předložených v našich zprávách se
realizuje.
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