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Tisková zpráva 
Lucemburk 20. června 2018 

Podle auditorů je nutno posílit důraz na 
výkonnost výdajů EU na soudržnost 

Podle nového informačního dokumentu Evropského účetní dvora vyžaduje integrace účinnosti 
a efektivnosti do politiky soudržnost větší úsilí. Kroky k tomu cíli v rámci koncepce právních 
předpisů ne vždy provázela účinná opatření v praxi, říkají auditoři. Identifikovali řadu oblastí, 
které lze zlepšit: od strategického plánování přes realizaci opatření až po monitorování a 
hodnocení. Rovněž varují, že přestože další zjednodušení má řadu pozitivních aspektů, může 
však také omezit důraz na výkonnost výdajů na soudržnost v programovém období 2021–2027. 

Na politiku soudržnosti připadá přibližně třetina z ročního rozpočtu EU ve výši 140 miliard EUR. 
Podle Evropské komise je zajištění orientace výdajů v oblasti soudržnosti na výkonnost jedním ze 
základních kamenů programového období 2014–2020. Jde také o jeden z hlavních cílů, o nějž se 
opírají legislativní návrhy Komise na období 2021–2027. 

„Jádrem našeho přezkum je 14 hlavních zásad, jež vycházejí k rozsáhlé auditní práce, kterou jsme 
v minulosti provedli. Domníváme se, že tyto zásady jsou pro zajištění orientace politiky 
soudržnosti EU na výkonnost klíčové,“ uvedla Iliana Ivanovová, členka Evropského účetního 
dvora odpovědná za tento informační dokument. „I když v legislativním rámci došlo k příznivým 
změnám, v řadě oblastí, jako je strategické plánování, realizace opatření a zajištění udržitelnosti, 
jsou možná další zlepšení.“ 

Informační dokument sleduje evoluci snah EU o větší orientaci výdajů v oblasti soudržnosti na 
výkonnost. Auditoři celkově vítají pokrok, jehož bylo v minulých letech dosaženo. Komise 
konkrétně přijala opatření, jež obsáhla hlavní koncepční prvky, jako vymezení pojmu dobré 
výkonnosti a stanovení nezbytných podmínek k jejímu dosažení a způsobů jejího měření i 
vykazování a hodnocení. Ty však nebyly vždy účinně převedeny do praxe.  

Pokud jde o návrhy Komise na příští programové období (2021–2027), auditoři chválí způsob, 
jakým jsou fondy EU směrovány tam, kde mohou mít největší dopad, i snahy o posílení rámce pro 
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měření výkonnosti. Poukazují však také na absenci celoevropské následnické strategie, jež by 
nahradila strategii Evropa 2020, a na riziko, že při revizi programů nebudou zohledňovány 
výkonnostní faktory. 

Zdůrazňují, že je důležité, aby Evropský parlament a Rada schválily legislativní rámec včas. 
Narůstající zpoždění při provádění společně s překryvy období způsobilosti odklání pozornost 
členských států od hledisek výkonnosti a zaměřuje ji na rychlou realizaci výdajů prostředků EU 
motivovanou obavami o jejich ztrátu. 

 

Poznámky pro redaktory 

Cílem politiky soudržnosti Evropské unie je zmenšovat rozdíly mezi regiony v EU, a dosáhnout tak 
vyváženého hospodářského, sociálního a územního vývoje. Na politiku soudržnosti se vydává 
přibližně 350 miliard EUR, což je třetina rozpočtu EU na období 2014–2020.  
Informační dokument je popisný a analytický dokument týkající se určité oblasti politiky. 
Neobsahuje nová auditní zjištění. V souladu se svou povinností informovat o řádném finančním 
řízení EÚD k opatřením na zajištění výkonnosti výrazně přispěl. Analýza uvedená v tomto 
dokumentu vychází z rozsáhlé auditní práce v oblasti soudržnosti provedené v uplynulé dekádě 
(69 zpráv), doplněné přezkumy z jiných zdrojů.  

Informační dokument EÚD „Zajišťování výkonnosti v politice soudržnosti“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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