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Kontrola výkonnosti programů EU: smíšené výsledky a měla by se také dál
zlepšit kvalita informací
Informace, které Evropská komise podává o výkonnosti výdajových programů EU, vypovídají o smíšených
výsledcích, uvádí se v nové zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD). Auditoři na jedné
straně vítají, že vykazování těchto zpráv se i nadále zkvalitňuje a posouvá se směrem k větší vyváženosti,
ale zároveň poukazují na řadu problémů: kvalita posouzení výkonnosti prováděných Komisí se
u jednotlivých programů stále liší a stanovování spolehlivých a dobře informujících ukazatelů je i nadále
výzvou. Rovněž konstatují, že by Komise měla s členskými státy spolupracovat na tom, aby se zvýšila
spolehlivost údajů, které ve svých zprávách o výkonnosti rozpočtu používá.
Auditoři prověřovali, zda Komise používá pro rámcové výroční zprávy o výkonnosti politik a výdajových
programů EU solidní postup a zda tyto politiky a programy dosahují svých cílů účinně, efektivně a
hospodárně. „Občané chtějí vědět, zda programy EU dosahují výsledků a zda je u nich zajištěno optimální
využití prostředků,“ uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Jan Gregor. „Postupy Komise pro vypracování
rámcových zpráv o výkonnosti jsou vyhovující a Komise předkládá ve srovnání s minulostí vyváženější a
jasnější posouzení. Neuvádí však jasně, nakolik jsou vykazované informace spolehlivé.“
V posledních letech se každoroční podávání informací o výkonnosti Komisí vyvinulo ze souboru
samostatných zpráv do podoby ucelenějšího balíčku. Součástí tohoto vykazování je nyní posouzení
výkonnosti jednotlivých výdajových programů, což je výrazně pozitivní vývoj. Auditoři se však domnívají, že
posouzení Komise obsažená ve stručnější a rámcovější výroční zprávě o řízení a výkonnosti (AMPR) mají
tendenci prezentovat přílišně pozitivní obraz, na rozdíl od podrobnějších informací vykazovaných
v programových prohlášeních. Kromě toho tvrdí, že posouzení výkonnosti určitých programů stále ještě
není možné, a to hlavně z důvodů omezených informací, které jsou poskytovány. Auditoři nicméně na
základě ukazatelů předložených za rok 2019 a hodnocení ze strany Komise provedených v poslední době a
rovněž svých vlastních auditů posuzovali, zda programy ve všech hlavních oblastech rozpočtu EU jsou „na
dobré cestě“ ke splnění svých cílů.
Konkurenceschopnost: co se týče programu EU Horizont 2020, nic nenasvědčuje tomu, že by byla
výkonnost ohrožena, a existují četné příklady úspěšných projektů. Auditoři zjistili silné argumenty pro to, že
program přináší evropskou přidanou hodnotu, a to díky své jedinečnosti a celoevropskému charakteru.
U dalšího vlajkového programu, kterým je fond EFSI (tzv. Junckerův plán), z ukazatelů vyplývá, že program
je na dobré cestě k mobilizaci 500 miliard EUR investic. Auditoři ovšem upozorňují, že určitý podíl těchto
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investic mohl být financován trhem, a rovněž varují, že výpočet multiplikátoru mohl přispět
k nadhodnocení pozitivního posouzení.
Soudržnost: ačkoli Komise a členské státy již revidovaly původní cílové hodnoty pro období 2014–2020,
plánovaný pokrok vykazuje jen o něco více než třetina ukazatelů pro Evropský fond pro regionální rozvoj a
Fond soudržnosti. Před vypuknutím krize vyvolané pandemií covid-19 bylo pravděpodobné, že bude většina
cílů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání splněna, zatímco pokrok při plnění cílů v oblasti výzkumu a vývoje
a chudoby a sociálního vyloučení zaostával. V této oblasti politiky z vlastních údajů Komise o výkonnosti
vyplývá, že programy nesplňují počáteční očekávání.
Přírodní zdroje: podle auditorů vykazování informací ze strany Komise za rok 2019 týkající se výkonnosti
společné zemědělské politiky předkládá příliš pozitivní obraz a nezaměřuje se na výsledky. Hlavním
nedostatkem je to, že ukazatele výkonnosti na období 2014–2020 nejsou stanoveny na základě podrobné
intervenční logiky pro poskytování finanční podpory v rámci SZP. Například díky přímým platbám
zemědělcům se podařilo omezit kolísavost jejich příjmů, ale tyto platby nejsou zacíleny tak, aby pomohly
zajistit zemědělcům spravedlivou životní úroveň. Kromě toho bylo zjištěno, že opatření SZP mají malý
dopad na řešení problematiky změny klimatu.
Bezpečnost a občanství: z údajů vykázaných Komisí nevyplývá, zda je u Azylového, migračního a
integračního fondu dosahováno dobrého pokroku při plnění cíle fondu, nicméně dostupné informace
ukazují na relevantnost a evropskou přidanou hodnotu tohoto fondu. V oblasti integrace a legální migrace
ukazatele informují o úspěších v pozitivním světle – také ale díky domu, že dlouhodobé dopady (jako
například rozdíly mezi vyhlídkami na získání zaměstnání u migrantů a u občanů EU) ještě nelze posoudit.
Globální Evropa: Komise neposkytuje dostatečné informace, které by umožnily solidní posouzení
výkonnosti dvou nástrojů financování: jednoho pro spolupráci s rozvojovými zeměmi a druhého pro vztahy
se zeměmi jižního a východního sousedství EU. U druhého uvedeného nástroje z ukazatelů nicméně
vyplývá pozitivní tendence, pokud jde o snižování chudoby, vzdělávání, rovnost žen a mužů a lidský rozvoj,
a naopak zhoršující se trend v oblasti konsolidace demokracie, právního státu a politické stability.
Auditoři také berou na vědomí, že jejich kontrolované subjekty zavedly do praxe naprostou většinu jejich
předchozích doporučení na zvýšení výkonnosti programů EU. Existuje nicméně stále prostor pro zlepšení.
Základní informace
Rozpočet EU na období 2014–2020 poskytuje finanční prostředky ve výši 1 092 miliard EUR prostřednictvím
58 výdajových programů. Auditoři vybrali do vzorku devět těchto výdajových programů, které představují
přibližně 75 % všech plateb provedených do konce roku 2019. EÚD v rostoucí míře posuzuje výkonnost
evropských politik a programů a to, zda tyto politiky a programy přinášejí evropskou přidanou hodnotu.
O výkonnosti opatření EU podává informace hlavně ve svých zvláštních zprávách. Letos Účetní dvůr poprvé
vydává zprávu o výkonnosti rozpočtu EU, která je zaměřena na výsledky a pokrok programů EU ke konci
roku 2019 v každé oblasti politiky víceletého finančního rámce. Tato zpráva je v současné době v dispozici
v angličtině na internetových stránkách eca.europa.eu. Tato pilotní zpráva je součástí výročních zpráv EÚD
a doplňuje výroční zprávu o plnění rozpočtu EU na rok 2019, která byla zveřejněna nedávno. Je zároveň
reakcí na výzvu Evropského parlamentu a Rady, aby byl zajištěn lepší přehled o výkonnosti každé
z evropských politik.
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