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Nástroj na podporu oživení a odolnosti: jeho přidaná hodnota 
závisí na tom, nakolik účinně budou prostředky alokovány na 
ambiciózní cíle EU, uvádějí auditoři 

Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF) podpoří členské státy, aby byly schopny lépe 
absorbovat hospodářských šok způsobený koronavirovou krizí, a přispěje k větší odolnosti jejich 
ekonomik. V novém, dnes zveřejněném stanovisku Evropský účetní dvůr (EÚD) upozorňuje na 
důležitost národních plánů na podporu oživení a odolnosti (RRP) z hlediska zajištění toho, aby 
finanční podpora EU cílila na dosažení obecných společných cílů EU pro oblast soudržnosti, 
udržitelnosti a digitalizace a byla dobře koordinována s jinými formami podpory EU a členských 
států.  
 
V květnu 2020 Evropská komise navrhla v rámci rozsáhlého balíčku, jehož cílem je omezit socio-
ekonomický dopad pandemie, nástroj Evropské unie na podporu oživení Next Generation EU 
(NGEU). V rámci NGEU bude nástroj na podporu oživení a odolnosti hrát největší roli s více než 600 
miliardami EUR, které budou rozděleny ve formě grantů a půjček. RRF je koncipován tak, aby byl 
schopen nabídnout rozsáhlou finanční podporu pro veřejné investice a reformy v oblasti 
soudržnosti, udržitelnosti a digitalizace. Přijímající členské státy budou muset vypracovat národní 
plány na podporu oživení a odolnosti v souladu s příslušnými doporučeními pro jednotlivé země, 
která přijala Komise v rámci evropského semestru. 
 
„RRF je zásadně důležitý pro rychlou mobilizaci nutných finančních prostředků na podporu obnovy 
a zvýšení odolnosti našich národních ekonomik. Členské státy budou muset odvést svůj díl práce a 
stanovit svou agendu pro zelenou a digitální transformaci, investice a reformy,“ uvedla  
Ivana Maletićová, členka EÚD odpovědná za toto stanovisko. „Je to příležitost prokázat, že EU své 
prostředky optimálně zhodnocuje. Proto musíme bedlivě dohlížet na to, aby prostředky byly 
alokovány na opatření, která přispívají k dosažení ambiciózních cílů EU. Tak potenciál RRF nejlépe 
zhodnotíme.“ 
 
Výdajová logika RRF podporuje rozsáhlou reformu a investiční programy na základě milníků 
pokroku, namísto úhrad nákladů souvisejících s konkrétními programy/projekty jako 
u strukturálních fondů EU. Podle auditorů je možné vazbu mezi RRF a cíli EU – jako je socio-
ekonomická konvergence, zelená dohoda a digitální transformace – posílit, například povinnými 
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společnými ukazateli, které zajistí přímou vazbu mezi milníky a cíli stanoveným v jednotlivých 
plánech na podporu oživení a odolnosti a souvisejících cílech. Auditoři vítají skutečnost, že RRF staví 
na stávajících postupech, jako je nařízení o společných ustanoveních a evropský semestr, neboť tak 
podporuje synergie a omezuje administrativní zátěž na úrovni EU i členských států. Předpokládaný 
dialog s členskými státy umožní pružně reagovat na konkrétní situace. Auditoři nicméně podotýkají, 
že příprava plánů na podporu oživení a odolnosti, operačních programů a národních programů 
reforem probíhající současně může být pro členské státy výzvou a navrhují zjednodušení postupů. 
Rovněž zdůrazňují potřebu vhodných pokynů a koordinace, aby se předešlo překryvům s jinými 
zdrojů financování EU.  
 
Podle auditorů se také adekvátnost finančních částek navržených pro řešení důsledků krize, která 
stále probíhá, posuzuje obtížně. I když RRF byl ustaven v reakci na střednědobé a dlouhodobé 
důsledky pandemie, navrhovaný příděl finančních příspěvků určených členským státům je 
v převážné míře determinován situací před propuknutím pandemie onemocnění covid. Ve 
výsledku se tak u čtyř z deseti členských států, které obdrží největší grantový příspěvek RRF, 
předpokládá, že pokles jejich HNP v roce 2020 bude méně podstatný než evropský průměr 
(přibližně 7 %). Alokační mechanismus také pouze částečně odráží cíl RRF podporovat 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost Unie zlepšováním odolnosti a obnovy. Více než dvě 
třetiny grantů RRF jsou ve skutečnosti vyčleněny pro 14 členských států, jejichž HDP na hlavu v roce 
2019 dosahovalo minimálně 90 % průměru EU, a pouze asi čtvrtina je určena pro osm členských 
států, jejichž HDP na hlavu v roce 2019 nepřesáhlo 75 % průměru EU. 
Auditoři zdůrazňují, že členské státy a Komise musí zavést silná a účinná opatření proti podvodům 
a nesrovnalostem a zajistit, aby byla podpora EU využívána pro zamýšlené účely. Byly také 
zaznamenány určité nedostatky v předpokládaných postupech pro monitorování a vykazování. Co 
se týče mechanismů pro správu a audit RRF, auditoři se domnívají, že role Evropského parlamentu 
v rozpočtovém procesu by měla být výslovně stanovena, jakož i auditní práva EÚD, aby bylo 
zajištěno, že ve vztahu k RRF se budou uplatňovat tytéž zásady odpovědnosti a transparentnosti 
jako u souhrnného rozpočtu EU.  
 
Poznámky pro redaktory 
 
V souladu se Smlouvou o fungování EU požádal Evropský parlament EÚD o vydání stanoviska 
k návrhu Komise na zřízení nástroje na podporu oživení a odolnosti. Výsledné stanovisko EÚD 
č. 6/2000 je v současné době k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) a 
v brzké době budou připraveny i další jazykové verze. Stanovisko se omezuje na návrh Komise, ale 
zohledňuje i související politickou dohodu Evropské rady z 21. července.  
 
Stanovisko doplňuje ostatní stanoviska EÚD související s onemocněním covid-19 týkající se nařízení 
o společných ustanoveních (CPR), iniciativy REACT-EU a Fondu pro spravedlivou transformaci. 
Stanovisko rovněž čerpá z nedávno zveřejněné zprávy na téma evropského semestru, zejména 
pokud jde o doporučení pro jednotlivé země.  
 
Informace o opatřeních, která přijal EÚD v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, jsou zde. 
 
Tiskový kontakt pro toto stanovisko: 
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547 
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