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Auditoři očekávají, že v budoucnu bude přeshraniční 
spolupráci se sousedními zeměmi provázet řada 
výzev 
Podle zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr, programy přeshraniční spolupráce se 
sousedními zeměmi financované EU obecně poskytovaly, navzdory určitým nedostatkům, 
relevantní a cennou podporu regionům na obou stranách vnějších hranic EU. Auditoři však 
zároveň varují, že stávající geopolitická situace a invaze Ruska na Ukrajinu budou mít významný 
dopad na polovinu programů navrhovaných pro nadcházející roky. 

Přeshraniční spolupráce je klíčovým prvkem evropské politiky sousedství, která zahrnuje 16 zemí 
podél vnějších hranic EU. Až donedávna byla rovněž jednou z mála oblastí spolupráce s Ruskem. 
Pro období 2014–2020 bylo ustaveno 15 společných programů s celkovým příspěvkem EU ve výši 
téměř 1 miliardy EUR. Tyto programy mají být přínosné pro členské státy i pro země, které s nimi 
sdílí pozemní nebo námořní hranici. 

Auditoři zjistili, že programy EU stanovily priority a vybraly cíle od kulturního dědictví až po boj 
proti organizované trestné činnosti, které byly v souladu s potřebami a výzvami příhraničních 
regionů. Zavedený postup výběru byl do značné míry transparentní a byl koncipován tak, aby 
umožňoval výběr nejvhodnějších projektů. Auditoři EU dále vyzdvihují skutečnost, že programy 
byly vypracovány obecně participativním způsobem, což se ukázalo být ku prospěchu rozvoje 
místní vlastnické odpovědnosti za programy. Doplňkovost s ostatními programy financovanými 
EU však nebyla dostatečná, což mohlo vést k promarněným příležitostem při vytváření synergií. 

Navzdory přípravným akcím byly programy na období 2014–2020 zahájeny se značným 
zpožděním a začaly provádět činnosti až v pátém nebo šestém roce finančního období. 
Kontrolované projekty směřovaly k dosažení zamýšlených výstupů, ale některé měly slabší 
přeshraniční rozměr než jiné. Právní rámec pro programy na období 2021–2027 byl koncipován 
s ohledem na dosud získané zkušenosti. Zavádí změny, které zjednodušují řízení nových 
programů a mají potenciál usnadnit jejich start. Tyto změny však s sebou nesou další rizika, která 
podtrhují význam pečlivého monitorování. 

„Přeshraniční programy poskytly relevantní a cennou podporu pro posílení územní spolupráce na 
vnějších hranicích EU,“ uvedla Bettina Jakobsenová, členka EÚD odpovědná za audit. „Některé 
z dosavadních výsledků však vážně ohrožuje invaze Ruska na Ukrajinu.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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V rámci širší reakce na invazi Komise pozastavila dohody o financování programů s Ruskem a 
Běloruskem a přijala opatření k přerozdělení finančních prostředků na podporu ukrajinských 
uprchlíků. Invaze rovněž vyvolala vážné pochybnosti o 9 ze 17 nových programů, u nichž se 
očekávalo, že se se do nich Rusko a Bělorusko v období 2021–2027 zapojí. Na těchto devět 
programů dohromady připadá téměř třetina předpokládaného celkového přídělu finančních 
prostředků. Na jihu zůstává počet společných projektů mezi Izraelem a pěti účastnícími se 
arabskými zeměmi v programu pro oblast Středozemního moře nízký. Auditoři nicméně 
podotýkají, že už pouhá existence takových společných projektů může být sama o sobě 
považována za úspěch. 

Základní informace 
Ve finančním období 2014–2020 fungovalo 15 programů přeshraniční spolupráce: „Oblast 
Středozemního moře“, „Itálie-Tunisko“, „Oblast Černého moře“, „Polsko-Bělorusko-Ukrajina“, 
„Polsko-Rusko“, „Estonsko-Rusko“, „Lotyšsko-Rusko“, „Litva-Rusko“, „Lotyšsko-Litva-Bělorusko“, 
„Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina“, „Rumunsko-Ukrajina“, „Rumunsko-Ukrajina“, 
„Rumunsko-Moldavská republika“, „Karelie“, „Kolarktika“ a „Jihovýchodní Finsko-Rusko“. Tyto 
programy měly tři strategické cíle: 

- podporovat hospodářský a sociální rozvoj regionů na obou stranách společných hranic; 
- řešit společné výzvy v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, bezpečnosti a 

zabezpečení; 
- podporovat lepší podmínky a způsoby zajištění mobility osob, zboží a kapitálu. 

Zvláštní zpráva 27/2022 „EU podporuje přeshraniční spolupráci 
se sousedními zeměmi – Podpora je hodnotná, ale její provádění bylo zahájeno velmi pozdě a je 
třeba řešit problémy s koordinací“ je k dispozici na internetových stránkách EÚD (eca.europa.eu). 
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