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Auditoři EU srovnali fondy na podporu oživení po pandemii 
COVID-19 a fondy politiky soudržnosti 
 
Nadcházející roky budou mít klíčový význam pro provádění Nástroje pro oživení a odolnost, který je hlavním 
nástrojem EU na financování reakce na pandemii. O nový finanční mechanismus nástroje již také zainteresované 
strany projevují velký zájem. Evropský účetní dvůr se k tomuto tématu chystá vydat celou řadu zpráv. Dnes 
auditoři vydali srovnávací analýzu financování prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost a fondů politiky 
soudržnosti EU. Jejím cílem je dospět k předběžným závěrům, které budou využity při přípravě dlouhodobého 
rozpočtu EU po roce 2027. Přezkum byl zaměřen na podobnosti i rozdíly obou nástrojů, a to z hlediska jejich 
správy a řízení, plánování výdajů, podmínek provádění plateb, monitorování a nákladů na provádění a kontroly 
a auditu. 
 
Ve stručnosti řečeno, díky 724 miliardám EUR, které jsou prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost nyní 
k dispozici, mohou členské státy v období 2021–2027 vynaložit výrazně více finančních prostředků EU na 
investice do hospodářské, sociální a územní soudržnosti než dříve. Zvýší to rovněž podíl veřejných investic 
financovaných EU v celé Unii. Nástroj pro oživení a odolnost funguje souběžně s financováním politiky 
soudržnosti a státy EU si při financování investic mohou mezi oběma nástroji vybrat. Koordinace jejich provádění 
má tedy zásadní důležitost, neboť státy musí dbát o to, aby se oba nástroje vzájemně doplňovaly, a navzájem 
se nezdvojovaly. Tyto dva nástroje jsou kvůli svým rozdílným účelům prováděny pomocí rozdílného celkového 
rámce a mechanismů správy a řízení. Znamená to, že orgány EU a orgány členských států mají u obou nástrojů 
různé povinnosti. U obou nástrojů je financování poskytováno formou grantů. U Nástroje pro oživení a odolnost 
pak také i ve formě půjček, které musí členské státy splatit. V rámci politiky soudržnosti jsou finanční prostředky 
členským státům přidělovány na základě zohlednění regionálních rozdílů. U financování z Nástroje pro oživení 
a odolnost toto neplatí. Oba nástroje se také výrazně liší z hlediska jejich schvalovacích a hodnoticích procesů: 
zatímco platby z fondů politiky soudržnosti probíhají na základě skutečně vzniklých nákladů, podmínkou pro 
platby z Nástroje pro oživení a odolnost je uspokojivé dosažení milníků a cílů, což je také základem pro kontrolu 
a audit. V důsledku toho se u Nástroje pro oživení a odolnost Komise pro účinnou ochranu finančních zájmů EU 
spoléhá více na vnitrostátní systémy. 
 
Základní informace 
 
Přezkum EÚD „Financování EU prostřednictvím fondů politiky soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost: 
srovnávací analýza“ a pracovní program EÚD na rok 2023 a následující období jsou k dispozici na internetové 
stránce EÚD.  
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