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Ne všechny investice do rozvoje venkova
přinášejí trvalé výsledky
Od roku 2007 vynaložila Evropská komise více než 25 miliard EUR na rozvoj venkova, aby se
diverzifikovalo jeho hospodářství a zlepšila infrastruktura ve venkovských oblastech. Avšak
podle zvláštní zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se úspěch těchto
opatření mezi členskými státy a odvětvími výrazně lišil. Například trvalost a životaschopnost
projektů v oblasti turistického ubytování financovaných EU negativně ovlivňuje slabá
hospodářská výkonnost a jejich neoprávněné užívání pro osobní účely. Auditoři doporučují, aby
Evropská komise poskytovala informace o nejlepších způsobech, jak finanční prostředky účinněji
zacílit na životaschopné projekty, zmírňovat riziko převedení projektů do osobního užívání a
využívat možností velkých databází.
„EU významně investovala do opatření, která mají snížit závislost venkovského hospodářství na
zemědělství a lesnictví, zachovávat a vytvářet pracovní místa a zlepšovat infrastrukturu ve
venkovských oblastech,“ uvedl člen EÚD odpovědný za audit Viorel Ștefan. „Projekty v těchto
oblastech financované EU by však měly být trvalé a domníváme se, že EU by měla více podporovat
projekty, které díky podpoře EU vytvářejí dlouhodobé přínosy a optimálně ji zhodnocují.“
Auditoři analyzovali různé projekty podporované z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a zjistili, že většina z nich na konci povinného pětiletého období stanoveného
právními předpisy stále fungovala. Platilo to zejména u infrastrukturních projektů (jako podpora
obnovy vesnic nebo budování a zlepšování silnic a vodovodních a kanalizačních sítí), protože
infrastruktura je obvykle projektována tak, aby trvala dlouhou dobu. Avšak jedna třetina
diverzifikačních projektů – zaměřených na podporu nezemědělských činností nebo vytváření
nových podnikatelských příležitostí – do zahájení našeho auditu ukončila svou činnost, a to
i v případech, kdy byly poskytnuty vysoké objemy investic. Mezi nejčastěji podporované
diverzifikační projekty patřily investice do turistického ubytování.
Auditoři zjistili výrazné rozdíly mezi různými odvětvími a členskými státy. Například v Polsku byly
v období 2007–2013 projekty v oblasti služeb pro zemědělství a lesnictví méně trvalé než projekty
v jiných odvětvích. V několika členských státech se během tohoto období podporovalo turistické
ubytování, přestože nebylo hospodářsky životaschopné, a v některých případech bylo zahájeno
vyšetřování soukromého využívání budov financovaných jako turistické ubytování. Auditoři odhalili
další případy, v nichž byly nákladné projekty turistického ubytování po několika letech uzavřeny.
Náklady z dotací EU na některé projekty dosáhly až 9 000 EUR za každý měsíc jejich fungování.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři předkládají Komisi v souvislosti s programovým obdobím Společné zemědělské politiky
(SZP) 2023–2027 několik doporučení. Doporučují především, aby Komise poskytovala informace
o tom, jak nejlépe:
•
•
•

zajistit trvalost projektů s přihlédnutím k různým druhům investic, které podporuje;
shromažďovat doklady o tom, že financované činnosti se stále provádějí;
stanovit v grantových dohodách podmínky vyžadující, aby se podporované projekty
využívaly k zamýšlenému účelu.

Obecné informace
EÚD rovněž analyzoval podporu určenou na infrastrukturu venkova ve zvláštní zprávě 25/2015 a
problémy s trvalostí investic v oblasti soudržnosti spolufinancovaných EU popsal ve zvláštní zprávě
08/2018 a ve zvláštní zprávě 06/2011.
Zvláštní zpráva 12/2022 „Trvalost v rozvoji venkova: většina projektů zůstává po požadované
období v provozu, avšak je možné dosáhnout dlouhodobějších výsledků“ je k dispozici na
internetové stránce EÚD.
Kontakt pro tisk
Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224

2

