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Výdajové plány členských států jsou zaměřeny na plnění cílů EU 
2020, ale opatření v oblasti výkonnosti jsou příliš složitá, tvrdí 
auditoři 

Ve výdajových plánech dohodnutých mezi Evropskou komisí a členskými státy EU se navzdory 
počátečním obtížím úspěšně podařilo stanovit národní investiční potřeby, cíle a očekávané 
výsledky, uvádí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Tyto plány se zaměřují také na 
podporu strategie EU 2020 pro růst a zaměstnanost. Bylo však stanoveno příliš mnoho 
ukazatelů výkonnosti a některé důležité definice nejsou sladěny.  

Členské státy EU uzavírají s Evropskou komisí tzv. dohody o partnerství. Jedná se o strategické 
investiční plány, které stanoví vnitrostátní výdajové priority v rámci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu. Očekává se, že investice 
podporované z těchto tří fondů a prováděné prostřednictvím operačních programů dosáhnou 
v letech 2014 až 2020 přibližně 350 miliard EUR, což představuje asi třetinu rozpočtu EU.  

Auditoři zkoumali, zda Komise tyto dohody o partnerství a operační programy sjednávala účinně 
tak, aby financování EU bylo lépe zaměřeno na priority strategie EU 2020, a zda byly vhodně 
stanoveny podmínky v oblasti výkonnosti. Navštívili Španělsko, Irsko, Chorvatsko, Polsko, 
Rumunsko a Dánsko. 

„Právní předpisy v oblasti soudržnosti byly přijaty až těsně před zahájením programového období 
2014–2020“, uvedl Ladislav Balko, člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu. 
„Přesto se Komisi podařilo přijmout dohody o partnerství a operační programy včas a soustředit 
prostředky EU na růst a zaměstnanost, které podporuje strategie Evropa 2020. Má-li však být 
dosaženo výsledků, bude to rovněž vyžadovat značný příspěvek z vnitrostátních rozpočtů a také 
strukturální reformy. Svědčí to o tom, že Komise více využívá tyto prostředky k tomu, aby ovlivnila 
celkovou ekonomickou správu v členských státech.“  

U většiny kontrolovaných programů na období 2014–2020 se podle slov auditorů Komisi a 
členským státům podařilo stanovit specifické cíle a jak jich má být dosaženo. Neexistuje však 
společná definice „výstupu“ a „výsledku“ ani harmonizovaný přístup k používání společných 
ukazatelů v rámci fondů. Tisíce specifických výkonnostních ukazatelů definovaných členskými 
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státy navíc nelze na úrovni EU agregovat. Struktura programů navíc zvyšuje objem údajů, které je 
potřeba shromažďovat. Povede to k výraznému administrativnímu zatížení, ale jak členské státy 
tyto údaje využijí, se teprve musí ukázat.  

Auditoři předložili Komisi a členským státům řadu doporučení, jak zlepšit fungování dohod 
o partnerství a chod operačních programů. 

Členské státy by měly: 

• poskytovat Komisi finanční informace nezbytné k tomu, aby Komise mohla účinně 
monitorovat soulad s pravidly v oblasti výdajů, 

• přestat používat zbytečné ukazatele specifické pro jednotlivé programy, 

• zajistit, aby se shromažďovaly údaje, pomocí kterých se určí dopad intervencí. 

Komise by měla: 

• včas předložit své legislativní návrhy týkající se politiky soudržnosti na období po roce 
2020, 

• zajistit, aby členské státy dodržovaly pravidla týkající se výdajů, 

• jednotně definovat „výstup“ a „výsledek“ a navrhnout, aby tato terminologie byla 
začleněna do finančního nařízení, 

• určit, které ukazatele jsou nejvhodnější pro stanovení dopadu financování EU v období 
2014–2020, 

• šířit osvědčené postupy členských států pro hodnocení dopadu intervencí EU a 
prosazovat referenční srovnávání, 

• ve vhodných případech uplatňovat přístup k sestavování rozpočtu podle výkonnosti, který 
dává do souvislosti zdroje a výsledky.  

 

Zvláštní zpráva č. 2/2017: „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti 
soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie Evropa 2020, 
avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


