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Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 

Evropský účetní dvůr podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl i nadále schopen i v průběhu pandemie COVID-19 
efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a 
přezkumy v míře, v níž je to za dané složité situace možné. Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří 
svou prací zachraňují životy a bojují proti pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme i nadále plně 
podporovat politiku lucemburské vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů 
současné zdravotní krize na zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali rozsah možného 
rizika pro zaměstnance i jejich rodiny. 

Tisková zpráva 
Lucemburk 16. dubna 2020 

Náklady na provádění politiky soudržnosti EU 
(ESI fondy): relativně nízké, ale nedostatek 
informací neumožňuje posuzovat úspory 
plynoucí ze zjednodušení  
Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) patří k hlavním investičním opatřením EU, 
jejich provádění je však spojeno se správními náklady. Podle zprávy Evropského účetního dvora 
jsou tyto správní náklady ve srovnání s náklady obdobných programů EU či mezinárodně 
financovaných programů relativně nízké. Shromážděné údaje o nákladech byly nicméně pro 
posouzení dopadu zjednodušení pravidel politiky soudržnosti EU nedostatečné.  

Cílem politiky soudržnosti EU je zmenšovat nerovnováhu ve stupni rozvoje regionů, 
restrukturalizovat upadající průmyslové oblasti a podporovat spolupráci v Evropské unii. Výdaje 
v této oblasti představují přibližně 37 % celkových výdajů z rozpočtu EU: v období 2014–2020 činily 
352 miliard EUR. 

Politika soudržnosti se provádí prostřednictvím operačních programů (OP), kdy Komise přijme návrh 
členského státu, jak prostředky EU a členských států přidělené na tyto programy budou vydány. 
Faktické řízení a kontrola jsou následně delegovány na orgány členských států. Členské státy mohou 
požádat o finanční podporu z rozpočtu EU na „technickou pomoc“ na všechny činnosti nutné pro 
provedení programu, včetně nutných osobních nákladů. 

„Informace o správních nákladech na programy financované EU by měly být úplné a veřejně 
přístupné, aby bylo možné našim občanů prokázat, že opatření se provádějí efektivně,“ uvedl Pietro 
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Russo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Naše zjištění a závěry jsou 
relevantní pro programové období 2021–2027 a pro zvýšení účinnosti řídicích a kontrolních systémů 
v členských státech.“ 

Auditoři zjistili, že správní náklady provádění fondů politiky soudržnosti EU jsou ve srovnání s jinými 
evropskými a mezinárodními programy financování nižší. Dospěli nicméně k závěru, že Komisí 
shromážděné podkladové údaje o nákladech nejsou dostatečně úplné, konzistentní a koherentní, 
což jejich využití při posuzování dopadu zjednodušení pravidel EU na správní náklady provádění 
fondů politiky soudržnosti znesnadňuje. Například podle odhadu Komise by se správní náklady 
v období 2014–2020 měly po zavedení několika zjednodušujících opatření snížit. Členské státy 
naopak v průzkumu provedeném EÚD uvedly, že očekávají nárůst správních nákladů. Auditoři 
k tomu podotýkají, že odhadovaných úspor nákladů plynoucích ze zjednodušujících opatření na 
období 2014–2020 a 2021–2027 nemusí být dosaženo, neboť konečný dopad závisí ve velké míře na 
národních a regionálních správních postupech.  

Auditoři Komisi doporučují zaměřit se na určení dalších potenciálních úspor posouzením správních 
postupů v členských státech a v úzké spolupráci s nimi a následně kontrolovat, zda k odhadovaným 
úsporám nákladů skutečně došlo. 

 

Poznámky pro redaktory  
Politika soudržnosti se strukturně opírá o tři z pěti evropských strukturálních a investičních fondů 
(fondy ESI): Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Fond soudržnosti (FS) a Evropský sociální 
fond (ESF). Tyto tři fondy se řídí společnými pravidly s výhradou výjimek uvedených v konkrétních 
nařízeních pro každý fond. V programovém období 2014–2020 funguje celkem 391 operačních 
programů. Tyto programy stále probíhají. 

EÚD provádí v pravidelných intervalech přezkum politiky soudržnosti. Naše nedávno zveřejněné 
publikace na toto téma: přezkum č. 3/2019 Rozdělení prostředků na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 mezi členské státy a přezkum č. 8/2019 Zajištění výkonnosti v politice soudržnosti. 

Zvláštní zpráva č. 7/2020 Provádění politiky soudržnosti: relativně nízké náklady, ale nedostatek 
informací neumožňuje posuzovat úspory plynoucí ze zjednodušení je k dispozici na internetové 
stránce EÚD ve 23 jazycích EU.  
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