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Auditoři EU upozorňují na hlavní oblasti pro možné 
zjednodušení politiky soudržnosti po roce 2020 
Zjednodušení pravidel pro výdaje na soudržnost je důležitým úkolem na období po roce 2020. 
V novém informačním dokumentu Evropského účetního dvora vymezují auditoři několik zásad, 
kterých je třeba se držet, a hlavní oblasti, na které by se měly zaměřit Evropská komise, 
Evropský parlament a členské státy, když budou rozhodovat o nových pravidlech.  

„Provádění politiky soudržnosti se přes snahy Evropské komise postupem let stalo příliš složité,“ 
uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za informační dokument Ladislav Balko. 
„Panuje shoda, že pravidla po roce 2020 je nutno dále zjednodušit, ale musí být rovněž jasné, jaké 
cíle zjednodušení sleduje a jak je realizovat.“ 

Auditoři obecně navrhují, aby zjednodušení politiky po roce 2020 bylo vedeno dobře definovanou 
strategií se strukturovaným přístupem založeným na důkazech. Má-li být zjednodušení účinné, je 
třeba, aby Komise, Evropský parlament, Rada a členské státy prokázaly pevné odhodlání. Měly by 
také vést v patrnosti, že zjednodušení není cíl sám o sobě a že by nemělo ohrozit zlepšení, k nimž 
již došlo ve vnitřní kontrole.  

Auditoři vymezili pět oblastí, které vyžadují zvláštní pozornost Komise, Evropského parlamentu, 
Rady a členských států. 

• Jednoduchá, jasná a stabilní pravidla a sladění pravidel mezi jednotlivými fondy a 
programy.  

• Struktura řízení operačních programů. Současné uspořádání zahrnuje více než 390 
programů a zhruba 1 400 orgánů odpovědných za jejich řízení a kontrolu. Je tak zbytečně složité 
a brání efektivnímu provádění politiky.  

http://www.eca.europa.eu/
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• Zvyšování složitosti na úrovni členských států (tzv. gold-plating) a správní neefektivnost 
při výběru projektů a monitorování programů. Výrazných úspor by bylo možné dosáhnout 
využitím moderních technologií. 

• Využívání zjednodušeného vykazování nákladů a dalších opatření založených na 
podmínkách. Komise a členské státy by se měly více zaměřit na výkonnost, když provádějí platby 
při splnění podmínek.  

• Efektivnost a účinnost kontrol. Komise by měla stanovit jasné podmínky pro rozsah a 
četnost ověřování na všech úrovních. Členské státy by se měly zabývat problémy, jako je 
například požadavek opakovaně předkládat tytéž dokumenty.  

Poznámky pro redaktory 

Informační dokument není auditní zprávou, nýbrž přezkumem, který vychází z veřejně 
dostupných informací a práce auditorů související s danou politikou. 

Cílem politiky soudržnosti je snížit rozdíly mezi úrovní rozvoje různých členských států a regionů. 
Celkový rozpočet Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 
sociálního fondu v období 2014–2020 činí 350 miliard EUR. 

Komise by měla předložit své legislativní návrhy pro politiku soudržnosti zítra. 

Informační dokument EÚD „Zjednodušení při provádění politiky soudržnosti po roce 2020“ je nyní 
k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) v angličtině. Další jazyky budou 
následovat. 
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