
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zprávy Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci 
roku 2020. Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

CS 

Tisková zpráva 
Lucemburk 15. listopadu 2021 

Výkonnost výdajových programů EU: smíšené výsledky ve stínu 
pandemie COVID-19 

Zprávy Evropské komise o provádění výdajových programů EU ukazují smíšené výsledky 
v různých oblastech financování a ukazatele, které měří pokrok při plnění cílů, se dostatečně 
nezaměřují na výsledky. To jsou některé ze závěrů Evropského účetního dvora, který zveřejnil 
svou zprávu o výkonnosti vybraných výdajových programů EU za rok 2020. Ačkoli na některé 
prověřované výdajové programy měla v roce 2020 dopad pandemie COVID-19, u některých 
programů z dostupných informací vyplývá, že v jejich výkonnosti bylo dosaženo pokroku. 
Auditoři poměrně kladně hodnotí schopnost Evropské komise (a spolunormotvůrců) využívat 
zkušeností získaných při provádění programů v minulosti ke zlepšení koncepce a výkonnosti 
výdajových programů na období 2021–2027. Zdůrazňují však také, že je třeba, aby Komise 
zlepšila využívání posouzení dopadů a následných opatření vyplývajících z hodnocení.  

Auditoři prověřovali, zda Komise, Parlament a Rada využily získané poznatky (například 
z provedených hodnocení, posouzení dopadu a auditů), aby zlepšily koncepci a výkonnost nových 
výdajových programů na období 2021–2027. Auditoři na základě ukazatelů předložených za rok 
2019 a hodnocení provedených Komisí v poslední době a rovněž na základě svých vlastních auditů 
posuzovali, zda jsou vybrané programy ze všech hlavních oblastí rozpočtu EU na dobré cestě ke 
splnění svých cílů. 

„Evropský parlament a Rada chtějí vědět, jakých výsledků bylo s rozpočtem EU dosaženo,“ uvedl 
François-Roger Cazala, člen EÚD odpovědný za koordinaci této zprávy. „Je pozitivní, že zkušenosti 
získané při provádění výdajových programů v minulosti jsou často využívány ke zlepšení koncepce 
a provádění budoucích výdajových programů. Z dostupných informací vyplývá, že některé programy 
učinily pokrok k dosažení svých cílů, příliš často se však nezaměřují na výsledky. Viděli jsme rovněž, 
jaké účinky měla na výkonnost některých programů pandemie COVID-19.“ 

V oblasti soudržnosti auditoři zkoumali informace o výkonnosti v rámci Evropského sociálního 
fondu (ESF). Zjistili, že i když výkonnostní rámec výrazně zvýšil dostupnost informací o výkonnosti, 
důraz se i nadále kladl spíše na finanční vstupy a výstupy než na výsledky. Cíle, které byly v roce 
2018 u většiny ukazatelů výkonnosti v řadě případů sníženy, byly na dobré cestě k dosažení cílů. 
Auditoři však rovněž konstatovali, že činnosti financované z ESF se i nadále potýkají s obtížemi při 
oslovování lidí, kteří jsou odtrženi od trhu práce, jako jsou mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani 
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se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Některé cíle, jako je cíl strategie Evropa 2020 
týkající se snížení počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU, 
pravděpodobně nebudou splněny a situace se v důsledku pandemie COVID-19 ještě zhoršila.  

Pandemií COVID-19 byla rovněž ovlivněna i oblast růst a zaměstnanost. Omezení cestování a 
prezenčního vzdělávání měla závažný dopad na program vybraný pro audit v této oblasti, 
tj. program Erasmus+. Auditoři se domnívají, že Erasmus+ je oblíbeným programem, z něhož mají 
prospěch zejména účastníci z řad jednotlivců, ale že lze mnohé zlepšit, například pokud jde 
o snížení počtu nástrojů IT, usnadnění porozumění programové příručce, zjednodušení postupu 
podávání žádostí a řešení otázky rovnosti žen a mužů. Mobilita podporovaná programem přináší 
mnoho druhů přidané hodnoty, které všechny v důsledku pandemie utrpěly. Auditoři rovněž zjistili, 
že další akce v rámci programu Erasmus+ zaměřené na podporu inovačních postupů byly často 
samy o sobě úspěšné, ale jen zřídka měly inovační účinek nad rámec přijímajících organizací. 

Z oblasti přírodní zdroje auditoři vybrali Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). ENRF podporuje 
cíle společné rybářské politiky (SRP) – cíle, jako je řešení neudržitelného rybolovu a prevence 
zhoršování mořského prostředí. I zde auditoři zjistili, že informace Komise o výkonnosti se více než 
na výsledky zaměřují na finanční příspěvek z fondu na cíle SRP. O příspěvku ENRF 
k environmentálním cílům bylo k dispozici málo informací. 

Aby posoudili výkonnost v oblasti globální Evropa, analyzovali auditoři nástroj předvstupní pomoci 
II (NPP II), který poskytuje předvstupní pomoc kandidátským zemím a potenciálním kandidátským 
zemím. Ukazatele vykázané Komisí ukazují, že výkonnost byla relativně nízká. Auditoři mimo jiné 
zjistili, že pokrok v politických reformách v rámci nástroje se zastavil: všechny ukazatele 
z programového prohlášení týkající se politických reforem se ve srovnání s výchozími hodnotami 
zhoršily a žádný z nich není na dobré cestě k dosažení své cílové hodnoty. Auditoři se domnívají, že 
podpora EU byla účinnější při prosazování základních reforem, než při zajišťování jejich provádění. 

V oblasti bezpečnost a občanství auditoři analyzovali výkonnost Fondu pro vnitřní bezpečnost – 
hranice a víza, což je nástroj, z něhož se poskytuje podpora pro opatření na hranicích. Dospěli 
k závěru, že ukazatel měřící pokrok v realizaci zastřešujícího cíle nástroje byl definován příliš široce, 
což oslabuje závěry o celkové výkonnosti fondu. Konkrétnější ukazatele vypovídají o pokroku 
v oblasti vízové infrastruktury a klíčových informačních systémů používaných pro ochranu hranic; 
odborná příprava a budování kapacit konzulátů a pohraniční stráže však zaostávají, což lze částečně 
přičíst na vrub pandemii COVID-19. 

Pokud jde o celkový výkonnostní rámec, auditoři zjistili, že rámec pro zlepšování právní úpravy je 
užitečný při identifikaci získaných poznatků a zajištění jejich uplatňování při koncipování budoucích 
programů. Zásada „nejprve hodnotit“, která je součástí rámce pro zlepšování právní úpravy, se 
uplatňuje poměrně důsledně, ne však vždy. Auditoři v souhrnu dospěli k závěru, že získané 
poznatky jsou obecně dobře identifikovány a zohledňují se v následných legislativních návrzích. 
Doporučují, aby Komise zlepšila svá posouzení dopadů a jasně stanovila příslušná následná 
opatření vyplývající z hodnocení.  
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Zpráva Evropského účetního dvora o výkonnosti rozpočtu EU a související souhrnný dokument 
Zpráva o výkonnosti za rok 2020 ve zkratce jsou k dispozici na internetových stránkách EÚD 
v angličtině. Znění v ostatních jazycích EU budou k dispozici v nejbližší době.  
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