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Auditoři EU: financování založené na výkonnosti
není zatím v politice soudržnosti realitou
EU zavedla opatření, aby zlepšila hospodářskou, sociální a územní soudržnost svých členských států.
V období 2014–2020 začala používat tři speciální nástroje k podpoře výkonnosti. Podle Evropského
účetního dva (EÚD), který dnes zveřejnil zvláštní zprávu o financování založeném na výkonnosti
v politice soudržnosti, je stále nutno provést hodně práce, aby finanční prostředky směrovaly do
opatření a projektů, které mají nejlepší výsledky.

EU sleduje cíle své politiky soudržnosti tím, že spolufinancuje investice v členských státech.
Výsledky těchto investic jsou pro dosažení cílů EU klíčové. Kdyby financování v oblasti politiky
soudržnosti ve větší míře vycházelo z výkonnosti, mohlo by to EU pomoci směrovat prostředky do
nejúčinnějších programů a opatření a dosahovat nejlepších možných výsledků.
Nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 zavedlo tři nástroje, které členským
státům poskytly finanční pobídky pro dosahování výsledků a optimální využívání finančních
prostředků. Stanovilo, že musí být zavedeny podmínky zajišťující účinné a efektivní využívání
prostředků ESI fondů („předběžné podmínky“). Ustavilo výkonnostní rezervu ve výši 20 miliard
EUR (6 % výdajů na soudržnost) sestávající z prostředků, jež mají být v roce 2019 přiděleny na
úspěšné programové priority na poslední dva roky tohoto období. Dále zavedlo modely
financování na základě výkonnosti, které představují posun k větší podmíněnosti finanční podpory
EU, jež závisí na předem stanovených výstupech a výsledcích nebo splnění podmínek.
EÚD provedl kontrolu, jejímž cílem bylo posoudit, jak Komise a členské státy tyto nové nástroje
pro financování založené na výkonnosti v období 2014–2020 využívaly.
„Zjistili jsme, že zavedení výkonnostního rámce v období 2014–2020 přispělo ke změně kultury ve
finančním řízení politiky soudržnosti,“ uvedl Ladislav Balko, člen EÚD odpovědný za zprávu.
„Rovněž jsme však shledali, že v oblasti soudržnosti stále není žádná zřejmá vazba mezi
financováním a výkonností programu. Přestože tři nové nástroje zavedené nařízením o společných
ustanoveních na období 2014–2020 vedly k rozšíření nových přístupů k provádění opatření,
nepřinesly žádný znatelný rozdíl ve způsobu, jakým se prostředky EU na financování rozdělují a
přidělují.”

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři předkládají Komisi několik doporučení, jak v budoucnu dosáhnout dalších zlepšení.
Doporučují, aby se v programovém období 2021–2027 základní podmínky (které se podobají
předběžným podmínkám, jež nahradily) využívaly v maximální možné míře. Rovněž vyzývají Komisi,
aby včas připravila podklady pro účinný přezkum v polovině období 2021–2027. Navrhují vyjasnit dvě
oblasti: pravidla, jimiž se řídí „model financování, které není spojeno s náklady“, a způsob zajišťování
jistoty o financování poskytovaném EU prostřednictvím tohoto modelu.
Základní informace
Evropský parlament, Rada i Komise společně usilují o to, aby politika soudržnosti ve větší míře
vycházela z výkonnosti. Na finanční zdroje přidělené na provádění politiky soudržnosti připadá
přibližně třetina rozpočtu EU (357 miliard na finanční období 2014–2020 a 373 miliard na období 2021–
2027). Realizace výdajů vychází ze systému sdílení odpovědnosti mezi Evropskou komisí a
vnitrostátními orgány.
Zvláštní zpráva č. 24/2021 „Financování v rámci politiky soudržnosti založené na výkonnosti: hodnotné
ambice, ale překážky v období 2014–2020 přetrvávaly“ je k dispozici na internetové stránce EÚD
v angličtině; ostatní jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.
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