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Politika soudržnosti: důraz je i nadále kladen na výstupy
spíše než na výsledky, tvrdí auditoři EU
Postupy pro výběr projektů v politice soudržnosti i nadále kladou důraz na výstupy a výdaje spíše
než na výsledky, a to navzdory dlouhodobé snaze o zlepšení v této oblasti, tvrdí se v nejnovější
zprávě Evropského účetního dvora. Kromě toho podle auditorů nedostatky v monitorování
způsobují, že není možné posoudit, do jaké míry financování z EU přispělo k plnění cílů EU a
členských států.
V období 2014–2020 přidělila EU prostřednictvím své politiky soudržnosti téměř 350 miliard EUR na
podporu tvorby pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, hospodářského růstu, udržitelného
rozvoje a zlepšování kvality života v členských státech. V předchozích zprávách auditoři uvítali
opatření Evropské komise zaměřená na to, aby se zvýšilo zaměření na výsledky. Upozornili ale zároveň
na vážné nedostatky v účinnosti a monitorování těchto opatření. Pro účely této zprávy přezkoumávali
projekty ze sedmi programů realizovaných ve čtyřech členských státech: České republice, Francii, Itálii
a Finsku.
„Ačkoli je nyní nastavení programů v politice soudržnosti více zaměřeno na výsledky a využívá
i důslednější intervenční logiky a rozsáhlého souboru ukazatelů, celkově docházíme k závěru, že výběr
projektů není plně orientován na výsledky a že monitorování se stále zaměřuje většinou na výstupy,“
uvedl Ladislav Balko, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu.
Potenciální příjemci byli dle auditorů dobře informováni a byla jim poskytována odpovídající podpora
při přístupu k financování z EU. Postupy výběru, které auditoři kontrolovali, byly připraveny tak, aby
podporovaly výběr projektů významných z hlediska cílů programů, kritéria výběru však zřídkakdy
vyžadovala, aby žadatelé definovali kvantifikované ukazatele výsledků na úrovni projektu. V důsledku
toho se obtížně posuzuje, zda projekty dosáhly svých zamýšlených výsledků. Kromě toho byly projekty
většinou vybírány podle pořadí, v jakém přicházely, namísto toho, aby byly bodově hodnoceny a
navzájem porovnány a seřazeny. V důsledku toho neexistuje záruka, že byly financovány nejkvalitnější
projekty.
Auditoři zjistili, že monitorovací systémy začaly být funkční až v pozdější fázi, zejména kvůli prodlením
při přijímání právního rámce EU. V některých používaných systémech informačních technologií
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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přetrvávaly nedostatky, což ohrožuje spolehlivost poskytovaných údajů z monitorování. Informace
z monitorování jsou nadále zaměřeny převážně na výstupy: zprávy Komise uvádějí pokrok u výstupů
spolu s prováděním výdajů, ale informací o skutečně dosažených výsledcích je málo.
V roce 2019 Komise přezkoumá úspěšnost programů, aby mohla uvolnit výkonnostní rezervu
(tj. částku vyčleněnou pro každý program na začátku programového období). Tento přezkum bude
vycházet z údajů poskytnutých stávajícími monitorovacími systémy. Auditoři upozorňují, že Komise
může při provádění účelného přezkumu výkonnosti vzhledem k absenci řádně fungujících
monitorovacích systémů narazit na obtíže.
Auditoři předkládají následující doporučení:
•
členské státy by měly srovnávat projektové žádosti, po příjemcích požadovat, aby pro každý
projekt stanovili alespoň jeden skutečný ukazatel výsledků, a u žádostí posuzovat očekávané výsledky
a ukazatele,
•
Komise by měla stanovit společné ukazatele výsledků pro Evropský fond pro regionální rozvoj
a zkvalitnit své podávání zpráv o výkonnosti,
•

Komise by měla v roce 2019 provést účelný přezkum výkonnosti.

Poznámky pro redaktory
Na politiku soudržnosti je přidělována přibližně třetina rozpočtu EU. V současných cenách se jednalo
o částku přibližně 230 miliard EUR v programovém období 2000–2006, 346,5 miliardy EUR v letech
2007–2013 a 349,4 miliardy EUR v letech 2014–2020.
Politika soudržnosti se realizuje prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského
sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Fondy se provádějí pomocí operačních programů, které stanoví
investiční priority a specifické cíle. V operačních programech se rovněž popisuje, jak se finanční krytí
využije k financování projektů. Programy provádí členské státy a jejich regiony, které také vybírají,
monitorují a hodnotí projekty.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším zainteresovaným
stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské
společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je uvedena do praxe.
Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU.
Zvláštní zpráva č. 21/2018 „Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF v programovém období 2014–
2020 se stále zaměřují převážně na výstupy“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu)
ve 23 jazycích EU.
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