
 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem. Plné znění stanoviska je 
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

CS 

Tisková zpráva 
Lucemburk 1. března 2021 

Auditoři EU upozorňují na rizika rezervy 
na vyrovnání se s důsledky brexitu 

V dnes zveřejněném stanovisku Evropský účetní dvůr (EÚD) upozorňuje na některé nedostatky 

nedávného návrhu na vytvoření rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu. Z fondu v objemu 5 
miliard EUR, který je nástrojem solidarity, se mají podporovat členské státy, regiony a odvětví 
nejvíce postižené vystoupením Spojeného království z EU. Podle auditorů návrh sice poskytuje 
členským státům flexibilitu, avšak z koncepce rezervy vyplývá řada nejistot a rizik.  

Evropská komise navrhuje, aby se 80 % z fondu (4 miliardy EUR) po přijetí rezervy poskytlo 
členským státům v podobě předběžného financování. Členské státy by obdržely svůj podíl 
z předběžného financování na základě odhadovaného dopadu na jejich hospodářství při 
zohlednění dvou faktorů: obchodu se Spojeným královstvím a ryb ulovených v jeho výlučné 
ekonomické zóně. Podle této metody přidělování prostředků by se největším příjemcem 
předběžného financování stalo Irsko s téměř čtvrtinou (991 milionů EUR) finančního krytí, 
následováno Nizozemskem (714 milionů EUR), Německem (429 milionů EUR), Francií (396 milionů 
EUR) a Belgií (305 milionů EUR). 

„Rezerva je významnou finanční iniciativou, která má pomoci zmírnit negativní dopad brexitu na 
hospodářství členských států,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za stanovisko 
Tony Murphy. „Domníváme se, že flexibilita, kterou rezerva poskytuje, by neměla pro členské státy 
vytvářet nejistotu.“ 

Auditoři EU upozorňují zejména na strukturu rezervy, podle níž by členské státy obdržely 
neobvykle vysokou míru předběžného financování, aniž by musely Evropské komisi nejprve 
předložit podrobné informace o financovaných opatřeních. Třebaže by to umožnilo rychle 
reagovat na výjimečnou situaci, způsobilost a vhodnost těchto opatření by Komise posoudila až na 
konci roku 2023. Auditoři varují, že navrhovaná struktura a načasování by zvýšily riziko, že budou 
zvolena opatření, která nejsou optimální a způsobilá.  

https://www.eca.europa.eu/
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Návrh navíc stanoví, že období způsobilosti pro provádění opatření by mělo trvat od července 
2020 do prosince 2022. Auditoři však poukazují na to, že Komise nezdůvodňuje výběr právě 
tohoto období způsobilosti ani nezkoumá jeho vhodnost. 

Základní informace  

Spojené království vystoupilo 1. února 2020 z Evropské unie. Od konce přechodného období 
1. ledna 2021 tvoří EU a Spojené království dva samostatné trhy a dva odlišné regulační a právní 
prostory. Vznikly překážky pro obchod se zbožím a službami a přeshraniční mobilitu, což má 
důsledky pro veřejnou správu, podniky, občany a zainteresované subjekty na obou stranách. 
V této souvislosti Evropská rada na svém mimořádném zasedání ve dnech 17. až 
21. července 2020 oznámila zřízení nové zvláštní rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu 
s celkovým přídělem 5 miliard EUR v cenách roku 2018. 

Evropská komise předložila svůj návrh dne 25. prosince 2020. Navrhuje se, aby byla rezerva 
aktivována ve dvou kolech přidělování: první by se uskutečnila v roce 2021 ve formě významného 
předběžného financování ve výši 4 miliardy EUR a zbývající částka ve výši 1 miliardy EUR by byla 
hlavně vyplacena v roce 2024 a pokryla by veškeré způsobilé výdaje přesahující částku vyplacenou 
jako předběžného financování. Právní základ návrhu Komise vyžaduje konzultaci s EÚD, a Evropský 
parlament a Rada proto EÚD o takové stanovisko požádaly.  

Stanoviska EÚD č. 1/2021 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří 
rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu, je v současné době k dispozici na internetové stránce 
EÚD eca.europa.eu v angličtině. V dohledné době budou k dispozici verze v dalších jazycích EU. 

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska 
k návrhům nových či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. V těchto stanoviscích 
předkládá externí auditor EU nezávislé posouzení legislativních návrhů.  
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