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Auditoři EU upozorňují na rizika pro úspěšné 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost 
Nástroj pro oživení a odolnost byl zřízen v roce 2021 s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad 
pandemie onemocnění COVID-19. Aby získaly podíl z finanční podpory EU ve výši více než 700 
miliard EUR, která je v rámci Nástroje pro oživení a odolnost k dispozici, musí členské státy 
předkládat národní plány pro oživení a odolnost, které následně prověřuje Evropská komise. 
Podle zvláštní zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), je posouzení Komise 
obecně přiměřené, ale rizika pro úspěšné provádění národních plánů pro oživení a odolnost, jako 
jsou nejasné milníky a cíle, přetrvávají. 
 
„Nástroj pro oživení a odolnost je jedinečným nástrojem, jehož cílem je podpořit reformy a investice 
členských států, a tím i jejich oživení a odolnost,“ uvedla Ivana Maletićová, členka EÚD, která tento 
auditu vedla. „Včasná dostupnost podpory hraje klíčovou úlohu, nikoli však na úkor řádného 
finančního řízení. Aby byly finanční prostředky využívány k zamýšlenému účelu a dosáhly 
předpokládaného dopadu, je nutná plná transparentnost a zavedení účinných kontrol.“ 
 
Auditoři zkoumali postup Komise pro posuzování národních plánů pro oživení a odolnost a pokyny, 
které Komise v této souvislosti poskytla členským státům. U šesti členských států (Německa, Řecka, 
Španělska, Francie, Chorvatska a Itálie) auditoři také ověřovali, zda posouzení provedené Komisí 
zajistilo soulad s podmínkami Nástroje pro oživení a odolnost. 
 
Zjistili, že posouzení bylo obecně přiměřené. Komise při svých posouzeních vycházela z ucelených 
interních pokynů a kontrolních seznamů. Hodnotitelé je však při kvalitativním posouzení 
nepoužívali systematicky ani jednotným způsobem, což někdy znesnadňovalo vysledování 
jednotlivých kroků posouzení. 
 
Podle auditorů budou plány pro oživení a odolnost pravděpodobně přínosem pro oblasti, které 
jsou pro Nástroj pro oživení a odolnost relevantní, ale rozsah tohoto přínosu se bude lišit a jeho 
dopad se ukáže až v praxi. Auditoři podobně jako Komise v jejím posouzení dospěli k závěru, že ani 
jedno z opatření v auditním vzorku pravděpodobně významně nepoškodí životní prostředí. 
Opatření na zmírnění environmentálních dopadů nicméně nebyla do plánů pro oživení a odolnost 
systematicky začleňována formou milníků nebo cílů. 
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Auditoři zjistili, že díky posouzení Komise se kvalita milníků a cílů zlepšila. Některé z nich ale nebyly 
jasné a nepokrývaly klíčové fáze provádění a členské státy ne vždy postupovaly harmonizovaným 
způsobem. Posouzení odhadovaných nákladů provedené Komisí odráželo nedostatek informací 
u některých opatření. Rovněž reflektovalo skutečnost, že profily vyplácení prostředků jsou 
výsledkem jednání a neodrážejí související náklady. 
 
Auditoři dále zkoumali, zda posouzení Komise vede k tomu, že plány pro oživení a odolnost budou 
řešit všechny nebo významnou část doporučení pro jednotlivé země vydaných v rámci evropského 
semestru – cyklu koordinace hospodářské, fiskální, pracovní a sociální politiky EU. Auditoři 
konstatovali, že to, co představuje „významnou část“ doporučení pro jednotlivé země, není 
definováno, a proto zůstává do určité míry i nadále věcí vlastního úsudku, zejména v případech, 
kdy Komise zjistila nedostatky. Auditoři rovněž zjistili, že některé prvky doporučení pro jednotlivé 
země zůstávají ve všech členských státech v auditním vzorku nevyřešeny. 
 
Základní informace 
V červenci 2020 se Evropská rada shodla na vytvoření fondu na podporu oživení NextGenerationEU 
v hodnotě více než 800 miliard EUR. Jeho ústřední součástí je Nástroj pro oživení a odolnost 
disponující prostředky v celkové výši 723,8 miliardy EUR (v běžných cenách). Tento audit je první v 
řadě auditů týkajících se Nástroje pro oživení a odolnost; pro EÚD je reakce EU na pandemii 
onemocnění COVID-19 prioritou, a to ve všech jejích politických rozměrech, včetně správy 
ekonomických záležitostí. 
 
Zvláštní zpráva 21/2022 „Posuzování národních plánů pro oživení a odolnost ze strany Komise – 
celkově přiměřené, ale přetrvávají rizika spojená s jejich prováděním“ je k dispozici na internetové 
stránce EÚD. 
 
Kontakt pro tisk 
Tiskové oddělení EÚD: press@eca.europa.eu 
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