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Auditoři EU zkoumají údaje o rozpočtové
podpoře pro partnerské země
Evropský účetní dvůr provádí audit spolehlivosti údajů týkajících se téměř jedné pětiny finanční
pomoci, kterou EU poskytuje partnerským zemím mimo Unii. Účelem těchto plateb,
označovaných jako rozpočtová podpora, je pomoci partnerským zemím EU v jejich reformním
úsilí a dosahování cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN.
V roce 2017 představovala rozpočtová podpora 18 % celkové pomoci, kterou Evropská unie
poskytla nečlenským zemím EU z rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu. Do konce téhož
roku bylo uzavřeno 270 dohod o rozpočtové podpoře v odhadovaném objemu 12,7 miliardy EUR.
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu rozpočtové podpory EU. Zprávy
o připravovaném auditu (dříve nazývané podkladové dokumenty) slouží jako zdroj informací pro
ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu, a informují
o probíhajícím auditním úkolu.
Rozpočtová podpora EU je rozdělena na dvě části, tzv. tranše: jedna je pevná a druhá variabilní a
závisí na dosažených výsledcích. Údaje o pokroku mají u variabilní části podpory zcela zásadní
význam, protože na jejich základě se stanoví, zda prostředky budou vyplaceny či nikoliv.
Během auditu budou auditoři zjišťovat, zda má Evropská komise přístup k relevantním a
spolehlivým údajům o výkonnosti, aby mohla rozhodnout, zda vyplatit variabilní část rozpočtové
podpory. Zejména budou zkoumat, zda:
•

Komise náležitě posoudila schopnost partnerských zemí poskytovat relevantní a spolehlivé údaje
o výkonnosti,

•

dohody o rozpočtové podpoře zahrnují ustanovení o účinném monitorování pokroku v podpořených
odvětvích,

•

jsou údaje použité pro vyplacení variabilní části podpory Komisí účinně ověřeny.
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„Vysoce kvalitní informace jsou nezbytným předpokladem dobrého rozhodování,“ uvedl člen
Evropského účetního dvora odpovědný za audit Hannu Takkula. „Relevantní a spolehlivé údaje
o výkonnosti jsou proto pro vyplácení rozpočtové podpory klíčové.“

Poznámka pro redaktory
Evropský účetní dvůr v minulosti zveřejnil dvě zvláštní zprávy o jiných aspektech rozpočtové
podpory EU: zvláštní zprávu č. 11/2010 „Jak Komise řídí obecnou rozpočtovou podporu v zemích
AKT, Latinské Ameriky a Asie“ a zvláštní zprávu č. 35/2016 „Využívání rozpočtové podpory ke
zlepšení mobilizace domácích příjmů v subsaharské Africe“.
Tématem rozpočtové podpory se v různé míře zabývaly i další zprávy. Tento audit z nich bude
vycházet.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora
o připravovaném auditu. Plné znění zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu
v angličtině.
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