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Auditoři zkoumají opatření EU na
odstraňování rozdílů v oblasti
inovací
Schopnost soukromých i veřejných subjektů zavádět a rozvíjet nejmodernější technologie se
mezi jednotlivými členskými státy EU výrazně liší. Aby se tento rozdíl v oblasti inovací řešil, EU
se stále více zaměřuje na to, aby zajistila širší účast na svých programech financování výzkumu a
inovací, zavedla specifická opatření na uvolnění potenciálu zemí s menší mírou inovací a
podporovala synergie s evropskými strukturálními a investičními fondy (fondy ESI). Evropský
účetní dvůr (EÚD) nyní provádí audit, při němž se budou posuzovat opatření, která Evropská
komise přijala ke splnění tohoto cíle „rozšiřování účasti“ stanoveného v rámci programu
Horizont 2020.
Výzkum a inovace jsou klíčovou složkou produktivity a hospodářské konkurenceschopnosti. Díky
technologickým inovacím byly v posledních desetiletích dosaženy přibližně dvě třetiny
hospodářského růstu v Evropě a třetina všech pracovních míst v Evropě je v současnosti
v odvětvích založených na znalostech. Jedním z politických cílů EU je, aby výzkum a inovace byly
mezi jejími členskými státy rovnoměrně rozloženy.
Horizont 2020 je osmý rámcový program EU pro výzkum a inovace. Funguje tak, že se z něj
spolufinancují kooperativní projekty v oblasti špičkového výzkumu a inovací v členských státech a
partnerských zemích. Je hlavním nástrojem pro financování pro strategii Evropa 2020 a pro cíle
evropského výzkumného prostoru (EVP), což je iniciativa zahájená v roce 2000, jež má za cíl
vytvoření jednotného trhu bez hranic pro výzkum, inovace a technologie v celé EU. Program
Horizont 2020, který byl zahájen v roce 2013, se stále více zaměřuje na šíření excelence a na
„rozšiřování účasti“ zemí s menší mírou inovací – a to tím, že jim poskytuje dodatečnou podporu
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pro tvorbu politik, budování kapacit a také vytváření vazeb mezi předními výzkumnými institucemi
a méně výkonnými regiony. Pro financování těchto opatření byly nad rámec financování programu
Horizont 2020 využity také fondy ESI, jejichž účelem je posilovat hospodářskou a sociální
soudržnost v EU.
„Existují přetrvávající rozdíly mezi soukromými a veřejnými subjekty v jednotlivých členských
státech z hlediska jejich výkonnosti v oblasti výzkumu a kapacit pro inovace. Tento rozdíl mezi
inovačními lídry a zeměmi s nedostatečnou výkonností brání EU, aby plně využila svůj potenciál, a
ohrožuje zároveň její hospodářský růst, prosperitu a sociální stabilitu,“ uvedla členka EÚD
odpovědná za tento audit Ivana Maletićová. „Cílem našeho auditu je posoudit, zda opatření
Komise – například v rámci programu Horizont 2020 nebo podporou součinnosti s fondy ESI –
napomohla v EU k odstranění rozdílů v oblasti výzkumu a inovací.“
Rozpočet programu Horizont 2020 činil na období 2014–2020 částku 76,4 miliardy EUR, z čehož
přibližně 1 miliarda EUR připadala na opatření pro „rozšiřování účasti“. Podíl výzkumu a inovací na
rozpočtu fondů ESI na období 2014–2020 činil 43 miliard EUR. Auditoři budou zkoumat výsledky
opatření zavedených od roku 2014 (a zaměří se přitom také na synergie s fondy ESI) a také změny
navrhované pro nový víceletý finanční rámec (2021–2027).
Základní informace
Z průběžného hodnocení programu Horizont 2020 vyplynul závěr, že pokrok u cíle „rozšiřování
účasti“ je malý a nerovnoměrný a že v některých novějších členských státech a programových
odvětvích je jen málo patrných změn. To vzbudilo obavy Evropského parlamentu a Rady. Návrh na
nový rámcový program pro výzkum a investice pro období 2021–2027 Horizont Evropa proto klade
na opatření pro „rozšiřování účasti“ a synergie ještě větší důraz. V nejaktuálnějším „nařízení
o obecných ustanoveních“, které stanovuje pravidla pro fondy ESI a další fondy, se rovněž
zdůrazňuje potřeba toho, aby členské státy a Komise zlepšily koordinaci a vytvářely synergie
s rámcem pro výzkum a inovace.
Tento audit opatření EU pro odstraňování rozdílů v oblasti inovací má být dle plánů dokončen do
konce roku 2021. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací provedených před
zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo doporučení. Plné znění
zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD
eca.europa.eu.
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