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Auditoři EU budou prověřovat programy přeshraniční spolupráce  

Mnohé z regionů při vnitřních hranicích EU nejsou dostatečně rozvinuté a vyznačují se sociálně-
ekonomickými rozdíly. Evropský účetní dvůr v současnosti provádí audit, aby posoudil, zda 
specifické programy financované v rámci politiky soudržnosti EU pomohly účinně odstraňovat 
přeshraniční problémy. 

Regiony při vnitřních hranicích EU tvoří 40 % území Unie a žije v nich 30 % jejích obyvatel. Často 
nejsou dostatečně rozvinuté, protože jejich růst mohou omezovat existující administrativní, 
logistické, právní a kulturní překážky. Podle studie Evropské komise by odstranění jen 20 % 
překážek přeshraniční spolupráce zvýšilo HDP těchto regionů o 2 % a vytvořilo až 1 milion nových 
pracovních míst. Cílem politiky soudržnosti EU je odstraňovat překážky a rozdíly prostřednictvím 
programů Evropské územní spolupráce, jejichž rozpočet v programovém období 2014–2020 činil 
přes 10 miliard EUR.  

„Omezování přeshraničních překážek by bylo prospěšné pro mnoho regionů i občanů EU,“ uvedl 
člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit Ladislav Balko. „Chceme zjistit, zda 
Komise a členské státy účinně odstraňovaly fyzické i právní a administrativní překážky, se kterými 
se přeshraniční regiony potýkají, a podporovaly sociálně-ekonomický růst a územní integraci“.  

Většina programů přeshraniční spolupráce podporuje dvoustrannou spolupráci mezi sousedními 
zeměmi anebo přímořskými pohraničními regiony. Další se zaměřují na konkrétní nadnárodní 
problémy, jakými jsou například zvládání povodní nebo znečištění životního prostředí, zatímco 
horizontální programy vytváření sítí podporují výměnu osvědčených postupů mezi všemi členskými 
státy. V hodnoceních dřívějších programů spolupráce se však poukazovalo na nedostatečně 
zaměření těchto programů, na nedostatek jednotné strategie a rovněž na omezené synergie 
s hlavními rozvojovými programy těchto regionů.  

Auditoři budou v rámci tohoto auditu zkoumat, zda: 
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– se operační programy spolupráce zaměřují na potřeby a problémy přeshraničních regionů, 
a nikoli na obecné rozvojové potřeby, které lze řešit pomocí jiných programů Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, 

– jsou vybrané projekty těmi projekty, které nejlépe řeší dané přeshraniční potřeby a 
problémy, 

– se vytvářejí synergie s dalšími politikami EU a politiky se vzájemně nepřekrývají, 

– jsou výsledky udržitelné.  

Poznámky pro redaktory  

Z politiky soudržnosti EU jsou podporovány programy Evropské územní spolupráce neboli 
programy Interreg, a to financováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Podpora 
v rámci Evropské územní spolupráce je poskytována prostřednictvím operačních programů 
spolupráce, na nichž se podílejí partneři alespoň ze dvou členských států nebo z členského státu a 
sousední třetí země. Na programové období 2014–2020 schválila Komise celkem 107 operačních 
programů spolupráce. Přidělený rozpočet v současné době činí 10,1 miliardy EUR. Na období 2021–
2027 se má snížit na 8,4 miliardy EUR. 

Zpráva o přeshraniční spolupráci bude vydána ke konci roku 2020. 

Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Vycházejí z přípravných 
prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo 
doporučení.  

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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