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Aby byly výdaje na soudržnost více orientované na 
výsledky, je zapotřebí dalších změn, říkají auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora jsou změny, které mají zlepšit řízení výdajů na 
soudržnost, inovativní, ale zatím nejsou účinné. Je třeba zlepšit způsob, jakým jsou stanoveny 
minimální požadavky a jakým se provádí přezkumy, konstatují auditoři EU.  

Výdaje na soudržnost mají výrazný dopad na hospodářství mnoha členských států EU. V období 
2014 až 2020 dosáhnou výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a 
Evropského sociálního fondu téměř 350 miliard EUR. V devíti členských státech výdaje na 
regionální rozvoj a soudržnost představují více než 30 % všech veřejných kapitálových výdajů a ve 
čtyřech členských státech (Maďarsko, Litva, Slovensko a Lotyšsko) jde dokonce o více než 
polovinu všech veřejných investic. 

Auditoři zkoumali dva nové požadavky, které byly zavedeny v programovém období 2014–2020 
s cílem zajistit u výdajů na soudržnost větší orientaci na výsledky: předběžné podmínky a 
výkonnostní rezervu. Předběžné podmínky stanoví požadavky, které musí být splněny, než se 
program zahájí; výkonnostní rezerva vyžaduje, aby u většiny programů bylo vyplacení 6 % 
prostředků určených pro členské státy podmíněno přezkumem výkonnosti v roce 2019. 

„Co nejlepší využití prostředků na soudržnost je pro mnoho členských států EU velmi důležité,“ 
uvedl Ladislav Balko, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu. „Aby však měly tyto 
nové požadavky žádoucí dopad, bude třeba je pozměnit a bude také zapotřebí odhodlání a 
odpovědného přístupu členských států“. 

Auditoři zjistili, že předběžné podmínky obecně poskytovaly ucelený rámec pro posuzování 
připravenosti členských států čerpat prostředky EU na začátku programového období. Nebylo 
však jasné, nakolik skutečně přispěly ke změnám v praxi. Komise navíc nevyžila možnosti 
pozastavit platby, pokud předběžné podmínky nebyly splněny.  

Auditoři také nevidí jako pravděpodobné, že výkonnostní rezerva povede k výraznému 
přerozdělení finančních prostředků na programy s lepší výkonností. Koncepce rezervy jen málo 
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motivuje k většímu zaměření na výsledky, protože je založena hlavně na výdajích a výstupech. 
Dodatečné finanční prostředky se navíc přidělují i v případě, že nejsou v úplnosti splněny milníky. 
Auditoři považují nově zavedené pozastavení plateb a finanční opravy za nedostatečnou 
výkonnost za krok správným směrem, protože se však řídí restriktivními podmínkami, je jejich 
uplatnění v praxi nepravděpodobné. 

Auditoři se nedomnívají, že změny během současného období 2014–2020 budou nákladově 
efektivní. Vyzývají nicméně členské státy a Komisi, aby oba požadavky uplatňovaly, a zabránily tak 
plýtvání finančními prostředky. 

Auditoři předkládají řadu doporučení, jak zvýšit účinnost výdajů na soudržnost. V rámci příprav na 
období po roce 2020 by Komise měla: 

• přezkoumat předběžné připomínky platné v období 2014–2020, zajistit jejich soulad 
s evropským semestrem, stanovit jasná kritéria posouzení s měřitelnými cíli a vyžadovat 
plnění předběžných připomínek po celé programové období; 

• zvýšit u výkonnostní rezervy orientaci na výsledky, aby se prostředky z ní přerozdělovaly 
na programy, které dosahují dobrých výsledků, a dále ji rozvinout tak, aby odměňovala 
dobrou výkonnost; 

• používat nástroje, které lépe prokazují skutečnou výkonnost dlouhodobých 
infrastrukturních programů;  

• přezkoumat podmínky pro pozastavení plateb a finanční opravy, aby bylo možné 
nedostatečnou výkonnost snáze řešit již v rané fázi.  

 

Zvláštní zpráva č. 15/2017: „Předběžné podmínky a výkonnostní rezerva v oblasti soudržnosti: 
inovativní, ale zatím neúčinné nástroje“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) 
ve 23 jazycích EU. 

 

 

 


