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Rozvoj venkova: nový proces plánování je příliš dlouhý a
složitý, informují auditoři EU
Podle zprávy Evropského účetního dvora je nový proces, kterým se plánují výdaje EU na rozvoj
venkova, příliš dlouhý a složitý a má nedostatky, které omezují výkonnost a výsledky. Auditoři
dále zjistili, že i přes snahy Komise se programy nezačaly provádět dříve a že výdaje se
rozbíhaly pomaleji než v předešlém období.
Politika rozvoje venkova EU má za cíl zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství, zajišťovat
udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a dosáhnout vyváženého rozvoje venkovského
hospodářství a komunit. V období 2014–2020 plánuje EU vynaložit na politiku rozvoje venkova
téměř 100 miliard EUR.
Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova se poskytuje finanční podpora na opatření
prováděná členskými státy prostřednictvím národních a regionálních programů rozvoje venkova,
které připravují členské státy a schvaluje Komise.
„Při plánování nového období se vždy naráží na problém, že se začíná před tím, než jsou k dispozici
dostatečné a relevantní údaje z předcházejících období“, uvedl člen Evropského účetního dvora
odpovědný za zprávu Janusz Wojciechowski. „Zjistili jsme, že programové dokumenty jsou příliš
složité a obsáhlé, a zároveň nejsou dostatečně zaměřeny na očekávané výsledky“.
Auditoři prověřovali, zda nový legislativní rámec EU na období 2014–2020 obrážel větší zaměření
na výkonnost a zda nový postup umožňoval vypracovat kvalitní programy rozvoje venkova, které
by přinesly lepší výsledky.
Zjistili, že ačkoli cílem rámce byl přístup založený na výsledcích, schválené programy byly dlouhé a
složité a měly nedostatky, které bránily zaměření na výkonnost a dosahování výsledků. Dále
zkoumali programování politiky rozvoje venkova na období 2014–2020 a zjišťovali, zda umožňuje
provádět programy rozvoje venkova dříve, a předcházet tak negativním důsledkům spojeným
s jejich zpožděním. Zjistili, že i přes snahy Komise se programy nezačaly provádět dříve a že

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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CS
realizace plánovaných výdajů byla zahájena pomaleji než předtím.
Aby se proces zlepšil, auditoři Komisi doporučili, aby v budoucnosti:
•

dbala o to, aby její návrhy pomáhaly rozvíjet soudržnost mezi jednotlivými programy,

•

zjednodušila programové dokumenty a snížila počet požadavků,

•

spolupracovala s členskými státy na tom, aby zprávy za rok 2019 poskytovaly jasné a
úplné informace,

•

přesněji vymezila jednotlivé ukazatele,

•

vyhodnotila zkušenosti získané ze současného systému,

•

včas vypracovala návrhy týkající se politiky rozvoje venkova na období po roce 2020.

Auditoři dále doporučují, aby Evropský parlament, Rada a Komise sladily dlouhodobou strategii
s rozpočtovým cyklem EU a před sestavením nového dlouhodobého rozpočtu provedly komplexní
přezkum výdajů.
Zvláštní zpráva č. 16/2017: „Programování rozvoje venkova: mělo by být méně složité a více
zaměřené na výsledky“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích
EU.

2

