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Shrnutí
I Cílem politiky soudržnosti Evropské unie (EU) je zmenšit rozdíly mezi regiony v EU, a
dosáhnout tak vyváženého hospodářského, sociálního a územního vývoje. Na politiku
soudržnosti je přiděleno přibližně 350 miliard EUR, což je třetina rozpočtu EU na
období 2014–2020.

II Historicky se EU zaměřovala především na to, aby její rozpočtové výdaje byly v

souladu s příslušnými pravidly. V posledních letech se však EU snaží zvýšit orientaci na
výkonnost tak, aby finanční prostředky EU přinášely občanům pozitivní změny. V
souladu s naší odpovědností informovat o řádném finančním řízení jsme k tomuto
kroku výrazně přispěli.

III Do aktuální debaty o orientaci politiky soudržnosti na výkonnost je zapojena řada

zainteresovaných stran, které mají různé a někdy protichůdné názory na to, co přesně
je orientace na výkonnost a jakým způsobem jí dosáhnout. V této informační zprávě
uvádíme cenné zdroje informací pro všechny, kdo se podílejí na řešení obtížných
politických a praktických úkolů usilujících o větší orientaci na výkonnost v současném a
budoucím programovém období.

IV Dokument uvádí naše názory na to, jaký se orientace na výkonnost vyvíjela od

předchozího programového období až k návrhům Komise na období 2021–2027.
Zabývali jsme se jak legislativním rámcem, tak jeho prováděním v Komisi a členských
státech. Náš přezkum vycházel ze 14 hlavních zásad (HZ), které považujeme z hlediska
zaměření výdajů EU na výkonnost za stěžejní. Tyto zásady se týkají celého cyklu řízení
politik, počínaje strategickým plánováním přes provádění až do fáze vypracování zpráv
a hodnocení.

V Na základě naší rozsáhlé činnosti v oblasti auditů výkonnosti zaměřených na

politiku soudržnosti (69 zpráv) společně s přezkumy z dalších zdrojů jsme posuzovali,
nakolik se tyto zásady uplatňovaly v programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020
a nakolik je pravděpodobné, že budou uplatňovány v programovém období 2021–2027
za předpokladu, že budou realizovány návrhy Komise na další období. U prvků, které
nebyly dosud provedeny – tj. v období 2021–2027 a v určité části období 2014–2020 –
vycházíme při posouzení z toho, jak jsou existující systémy koncipovány.

VI Zjistili jsme, že v průběhu těchto programových období Komise přijala opatření s

cílem zahrnout hlavní koncepční prvky účinného systému řízení výkonnosti jak do
obecného finančního legislativního rámce, tak do právních předpisů, jimiž se konkrétně
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upravuje oblast soudržnosti. K těmto hlavním koncepčním prvkům patří i vymezení
pojmu dobré výkonnosti a stanovení nezbytných podmínek k jejímu dosažení, způsobů
měření výkonnosti a jejího vykazování a hodnocení. K významným změnám došlo
zejména v období 2014–2020.

VII Tato zlepšení legislativního rámce se však ne vždy projeví účinným prováděním v
praxi. Jedním z cílů navrhovaných právních předpisů pro období 2021–2027 je navíc
zjednodušení opatření. Zjednodušení je cílem, který v zásadě podporujeme. Podle
našeho názoru však existuje riziko, že ve snaze o zjednodušení mohou návrhy Komise
oslabit důraz na výkonnost.

VIII Souhrn našich hodnocení každé ze 14 hlavních zásad naleznete v tabulce 1 níže.

Z tabulky vyplývá, že bylo dosaženo pokroku při provádění politiky soudržnosti více
orientované na výkonnost, zejména v oblasti tvorby programů. Zůstává však řada
oblastí, které lze zlepšit: strategické plánování, provádění politik a vytváření a využívání
údajů o výkonnosti ve fázi monitorování / sestavování zprávy a hodnocení a zajišťování
výkonnosti. Celkově jsme dospěli k závěru, že pro dobrou výkonnost neexistují
dostatečné finanční pobídky.

Tabulka 1 – Hodnocení hlavních zásad podle programových období
Programová období

Bod

1. Zásady strategického plánování
1. EU vypracovala jednoznačnou a
konzistentní vizi toho, čeho chce za
pomoci fondů politiky soudržnosti
dosáhnout, a k ní je třeba přistupovat
odpovědně a uvést ji do praxe.

14 až 23

2. Přidělování finančních prostředků
členským státům zohledňuje zjištěné
potřeby a zakládá se na údajích o
výkonnosti.

24 až 29

2. Zásady tvorby programů
3. Platí jednoznačná intervenční logika.

31 až 38

4. Financování je vhodně zaměřené.

39

5. Je zaveden jednoduchý a konzistentní
rámec měření výkonnosti.

40 až 49

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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6. Jsou zavedeny mechanismy pro
stimulaci výkonnosti.

50 až 56

3. Prováděcí zásady
7. Členské státy čerpají prostředky z
politiky soudržnosti včas.

58 až 64

8. Výběr projektů a jejich provádění jsou
orientovány na výkonnost.

65 až 71

9. Přezkum programů je založen na
informacích o faktorech výkonnosti,
včetně výsledků.

72 až 78

4. Zásady monitorování a sestavování zpráv
10. Systémy monitorování zajišťují včasné a
kvalitní údaje o výkonnosti.

80 až 90

11. Je stanovena jednoznačná
odpovědnost, pokud jde o výkonnost.

91 až 98

12. Údaje o výkonnosti se používají k přijetí
nápravných opatření a opírá se o ně
proces strategického plánování.

99 až 104

5. Zásada Zásady pro hodnocení
13. Při rozhodování jsou používána
hodnocení na úrovni programu a
politiky.

106 až
113

6. Průřezová zásada
14. Do cyklu je začleněna udržitelnost, aby
byla zajištěna dlouhodobá účinnost
veřejných intervencí.

114 až
124

Poznámka: Pokud jde o některé hlavní zásady, včetně zásad 1 a 9, názor Komise se s posouzením
Účetního dvora neshoduje.
Zdroj: EÚD. Červená: je splněno jen málo základních kritérií; žlutá: základní kritéria jsou splněna v
určitém ohledu; zelená: základní kritéria jsou splněna ve většině ohledů.

IX V předchozích zprávách na tato témata jsme vyslovili řadu doporučení – zejména v
souvislosti s HZ 1 a 9, které jsou výše v tabulce 1 uvedeny pro období 2021–2027
červeně. Poukázali jsme také na potřebu minimalizovat zpoždění v průběhu cyklu.
Kumulovaná zpoždění během provádění spolu s překrývajícími se obdobími
způsobilosti odvádějí pozornost od hledisek výkonnosti směrem k čerpání prostředků.
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ÚVOD
Výkonnost v EU

01 Výdaje EU dosahují každoročně zhruba 140 miliard EUR. V posledních letech je

stále větší pozornost věnována tomu, do jaké míry mají tyto výdaje kladné přínosy –
totiž výkonnost. V právních předpisech EU bývá výkonnost označována jako „řádné
finanční řízení“. Podle finančního nařízení se „řádným finančním řízením“ rozumí
plnění rozpočtu Unie v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti,
které definuje takto 1:
o

hospodárnost – podle této zásady, mají být zdroje dány k dispozici ve správnou
dobu, v dostatečném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu,

o

efektivnost – nejlepší vztah mezi použitými zdroji, provedenými činnostmi a
dosažením výsledků,

o

účinnosti – se týká rozsahu, v jakém bylo prostřednictvím provedených činností
dosaženo sledovaných cílů.

02 Zásada hospodárnosti souvisí s potřebnými vstupy. Efektivnost a účinnost se týká
toho, čeho bylo pomocí těchto vstupů dosaženo, a proto tyto zásady pokrývají:
o

výstupy – cíle programu, např. letiště,

o

výsledky – bezprostřední účinky programu na přímé adresáty nebo příjemce,
počet cestujících využívajících dané letiště,

o

dopady – dlouhodobější změny, které lze alespoň zčásti připisovat činnosti EU;
ekonomický prospěch plynoucí z daného letiště (důležité mohou být i jiné faktory
např. emise uhlíku).
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Soudržnost

03 Tento informační dokument zkoumá orientaci na výkonnost v jedné z

nejdůležitějších oblastí činnosti EU – soudržnosti. Politiky soudržnosti jsou koncipovány
tak, aby splňovaly jeden z hlavních cílů EU: „podpora hospodářské, sociální a územní
soudržnosti mezi členskými státy“ 2. Postupný vývoj financování a priorit v oblasti
soudržnosti je popsán v tabulce 2. Z tabulky vyplývá, že:
o

Na začátku došlo k výraznému zvýšení finančního krytí, ale od období 2007–2013
je jeho výše víceméně stejná.

o

Před obdobím 2007–2013 nebyly prostředky určené na soudržnost nijak stabilní.
Od té doby se však již nemění.

o

Od období 2007–2013 se cíle soudržnosti rozšířily tak, aby zahrnovaly územní (tj.
přeshraniční) spolupráci a cíle vyplývající z dlouhodobých desetiletých strategií
EU 3.

o

Do června 2019 nebyla přijata nástupnická strategie navazující na strategii Evropa
2020, do níž budou podobně jako příspěvky z jiných oblastí politiky muset
přispívat i výdaje na politiku soudržnosti.
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Tabulka 2 – Vývoj financování politiky soudržnosti a priorit EU
Programové
období
Rozpočet
(% celkového
rozpočtu)
Fondy

1989–1993

1994–1999

2000–2006

2007–2013

69 miliard ECU*
(20 %)

168 miliard ECU*
(30 %)

235 miliard EUR
(33 %)

347 miliard EUR
(36 %)

355 miliard EUR (37 %)

330 miliard EUR
(34 %)

EFRR, ESF, orientační
sekce EZOZF

ERDF, ESF, orientační
sekce EZOZF, FNOR a
FS

ERDF, ESF,
orientační sekce
EZOZF, FNOR a FS

EFRR, ESF, FS

EFRR, ESF, FS

EFRR, ESF, FS

-

[Lisabon 2000–
2010]**

Lisabon 2000–2010
Evropa 2010–2020

Evropa 2010–2020

-

3 prioritní cíle:
— podpora rozvoje
a strukturálního
přizpůsobení
regionů
— restrukturalizace
oblastí
potýkajících se
se strukturálními
potížemi
— modernizace
systémů
vzdělávání,
odborné

3 prioritní cíle:
— růst a
zaměstnanost
v nejméně
rozvinutých
regionech
— konkurenceschopnost všech
ostatních regionů
EU
— přeshraniční
spolupráce

11 tematických cílů:
— výzkum a inovace
— informační
a komunikační
technologie (IKT)
— konkurenceschopnost malých a
středních podniků
— nízkouhlíkové
hospodářství
— přizpůsobení se
změně klimatu a
předcházení rizikům
a řízení rizik

5 cílů
politiky:
— inovativní a
inteligentní
ekonomická
transformace
— zelenější,
nízkouhlíková
Evropa
— mobilita a IKT
— pilíř sociálních
práv EU
— udržitelný rozvoj
městských,
venkovských a

Strategie EU
zohledněná
v legislativním rámci politiky
soudržnosti

Investiční cíle

5 prioritních
cílů:
— podpora rozvoje a
strukturálního
přizpůsobení
regionů
— řešení poklesu
průmyslové výroby
— boj proti
dlouhodobé
nezaměstnanosti
— začlenění mladých
lidí do zaměstnání

6 prioritních cílů:
— podpora rozvoje a
strukturálního
přizpůsobení
regionů
— řešení poklesu
průmyslové výroby
— boj proti
dlouhodobé
nezaměstnanosti a
začlenění mladých
lidí do zaměstnání
— přizpůsobení
pracovníků změnám
v průmyslu

2014–2020

2021–2027
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Programové
období

1989–1993
— reforma SZP a
podpora rozvoje
venkova

1994–1999

2000–2006

— podpora rozvoje
venkova
— regiony s extrémně
nízkou hustotou
obyvatelstva

přípravy a
zaměstnanosti

2007–2013

2014–2020
— ochrana životního
prostředí a účinné
využívání zdrojů
— udržitelná doprava
— podpora
zaměstnanosti a
podpora mobility
pracovních sil
— sociální začleňování
— vzdělávání a odborná
příprava
— budování
institucionálních
kapacit

2021–2027
pobřežních oblastí
a místních iniciativ

* Evropská měnová jednotka (ECU) byla košem měn členských států Evropského společenství a sloužila jako zúčtovací jednotka, než byla dne 1. ledna 1999 nahrazena
eurem v paritním kurzu.
** Lisabonská strategie nabyla účinnosti přibližně v době programového období 2000–2006, ale nebyla zohledněna v legislativním rámci politiky soudržnosti pro toto
období.
Zdroj: Na základě dokumentu Komise, Inforegion Panorama č. 26, červen 2008 (za období 1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 kapitoly Rozpočet, Fondy,
Investiční cíle), údaje Komise (za období 2014–2020 a 2021–2017 kapitola Rozpočet) a dřívější auditní činnost EÚD.
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Cíl a koncepce tohoto informačního dokumentu

04 Tento informační dokument není auditní zprávou. Vychází především z naší

rozsáhlé auditní činnosti z minulých let a prezentuje nástin míry, v níže se koncepce a
realizace politiky soudržnosti zaměřovala na výkonnost spíše než na soulad s pravidly.
Domníváme se, že tyto informace by měly být užitečné pro všechny strany, jež se
podílejí na plánování mechanismů pro příští programové období, jak na úrovní orgánů
EU, tak na úrovni členského státu.

05 Nejprve posoudíme, jak se klíčové koncepční prvky vyvíjely k účinnému systému
řízení výkonnosti. Posuzujeme obecný legislativní rámec (a jiné iniciativy Komise) i a
právní předpisy EU, jež se konkrétně týkají soudržnosti.

06 Dále stanovíme soubor 14 hlavních zásad, které považujeme za nezbytné

předpoklady k tomu, aby se politika soudržnosti více orientovala na výkonnost. Tyto
zásady nejsou koncipovány jako ucelený rámec a nemusí se všechny přímo vztahovat
na jiné oblasti politiky EU; odrážejí hlavní problémy, které jsme identifikovali v rámci
provádění auditu výkonnosti. Vztahují se k celému cyklu řízení politiky, od plánování na
začátku až k hodnocení po skončení. Snímek 1 níže uvádí výčet hlavních zásad ve
vztahu k pěti hlavním fázím řízení (stručný popis fází řízení je součástí analýzy hlavních
zásad uvedené dále v tomto dokumentu). Jedna zásada (zajištění udržitelnosti) je
průřezová a vztahuje se k několika těmto fázím.

Snímek 1 – Cyklus provádění politiky soudržnosti

Strategické
plánování

Hlavní zásada č. 13: Při rozhodování
jsou používána hodnocení na úrovni
programu a politiky.

Hodnocení

Hlavní zásada č. 10: Systémy
monitorování zajišťují včasné a kvalitní
údaje o výkonnosti.
Hlavní zásada č. 11: Je stanovena
jednoznačná odpovědnost, pokud jde
o výkonnost.
Hlavní zásada č. 12: Údaje o výkonnosti
se používají k přijetí nápravných opatření
a opírá se o ně proces strategického
plánování.

Zdroj: EÚD.

Hlavní zásada č. 1: EU vypracovala jednoznačnou a
konzistentní vizi toho, čeho chce za pomoci fondů
politiky soudržnosti dosáhnout, a k ní je třeba
přistupovat s vlastní odpovědností a uvést ji do praxe.
Hlavní zásada č. 2: Přidělování finančních prostředků
členským státům zohledňuje zjištěné potřeby a zakládá
se na údajích o výkonnosti.

Monitorování a
podávání zpráv

Tvorba programů

Provádění

Hlavní zásada č. 14: průřezová: Do cyklu je začleněna
udržitelnost, aby byla zajištěna dlouhodobá účinnost
veřejných intervencí.

Hlavní zásada č. 3: Platí jednoznačná
intervenční logika.
Hlavní zásada č. 4: Financování je
vhodně zaměřené.
Hlavní zásada č. 5: Je zaveden
jednoduchý a konzistentní rámec
měření výkonnosti.
Hlavní zásada č. 6: Jsou zavedeny
mechanismy pro stimulaci výkonnosti.
Hlavní zásada č. 7: Členské státy čerpají
prostředky z politiky soudržnosti včas.
Hlavní zásada č. 8: Při výběru projektů a jejich
provádění je uplatňován přístup orientovaný
na výkonnost.
Hlavní zásada č. 9: Přezkum programů je
založen na informacích o faktorech výkonnosti,
včetně výsledků.
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07 Tyto hlavní zásady jsme vyvinuli na základě vlastního úsudku jako auditoři se

zkušenostmi v této oblasti oblastí a posoudili jsme je především na základě své vlastní
praxe v této oblasti za posledních deset let (celkem 69 zpráv spolu s odpověďmi
Komise). Tyto poznatky byly doplněny přezkumy z jiných zdrojů, a to jak v rámci orgánů
EU (např. studie Evropského parlamentu, zprávy útvaru interního auditu Komise), tak i
odjinud (např. OECD). Analyzujeme, jak dobře byla každá hlavní zásada uplatňována v
programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020, přičemž možnost jejich použití v
programovém období 2021–2027 analyzujeme na základě návrhu Komise 4. Tento
informační dokument jsme projednali s Komisí a v příslušných případech zohlednili její
připomínky.
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Orientace na výkonnost v politice
soudržnosti
Vývoj legislativního rámce řízení výkonnosti

08 Tato část uvádí komplexní přehled koncepce, kterou legislativní rámec uplatňuje s

ohledem na orientaci na výkonnost. V následující části se zkoumá uvedená otázka pro
každou hlavní zásadu a také se v ní hodnotí, jak dobře Komise a členské státy společně
tyto mechanismy provádí.

09 Snahy o posílení orientace na výkonnost rozpočtu EU nabírají v posledních letech

na tempu. Z obrázku 1 vyplývá, že Komise postupně do svého obecného legislativního
rámce (a iniciativ Komise) zahrnovala hlavní koncepční prvky, jež vyžaduje účinný
systém řízení výkonnosti. Sem spadá i vymezení pojmu výkonnosti a řádného
finančního řízení, používání robustních cílů a ukazatelů a strukturované hodnocení
toho, čeho bylo dosaženo.
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Obrázek 1 – Vývoj hlavních koncepčních prvků výkonnosti na úrovni EU
1968
Finanční nařízení
 Je za vedena zásada hospodárnosti a
zá s ada řádného fi nančního řízení.
1990
Finanční nařízení
 Je za vedena zásada nákladové
efektivnosti.
 Je za veden požadavek na s tanovení
kva nti fikovaných cíl ů pro plnění
rozpočtu a na monitorování jejich
rea lizace.

2010
Iniciativy Komise
 Komi s e ve svém přezkumu rozpočtu zdůrazňuje, že je
třeba , „aby byl rozpočet sestavován s ohledem na
výs l edky a měření bylo prováděno z hlediska jejich
reá l ného účinku, nikoli z hlediska vyna ložených vs tupů“.
 V Pa rl a mentu, Radě a EÚD je zahájena rozprava o otázce
pol itik EU zaměřených na výs l edky a s estavování
rozpočtu podle výkonnosti, zejména pokud jde
o či nnost Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu
a roční postup udělování a bsolutoria.

2002
Finanční nařízení
 Ukl á dá požadavek, a by cíl e byly
konkrétní, měřitelné, dosažitelné,
rea listické a časově vymezené.
 Defi nuje pojem řá dného finančního
řízení, který za hrnuje zásady
hos podárnosti, efektivnosti a
úči nnosti.
 Za vá dí povinnost orgánů provádět
hodnocení programů a či nností ex ante
a ex post.
 Pos i luje mechanismy monitorování a
podá vání zpráv tím, že ukládá Komisi,
a by s l edovala plnění cíl ů podle
uka zatelů výkonnosti, aby každoročně
předkládala rozpočtovému orgánu
zprá vu a aby ve s vých výročních
zprá vá ch o či nnosti poskytovala
uji š tění o řádném finančním řízení.

2011
Iniciativy Komise
 Komi s e ve svém s dělení o přidané hodnotě Unie definuje
tento pojem ja ko „hodnotu, kterou přidávají opatření EU
k hodnotě, jež by ji nak byla vytvořena, pokud by čl enské státy
jednaly samostatně“.
2015
Iniciativy Komise
 Komi s e obnovuje s vůj závazek dosahovat l epších výs ledků zahájením iniciativy
na zva né „Rozpočet EU zaměřený na výs l edky“, jejímž záměrem je s oustředit větší
pozornost na výs ledky, i nformovat o naplňování zásahů EU a maximalizovat
při danou hodnotu investic Unie.
 Komi s e zahajuje iniciativu nazvanou „Zlepšová ní právní úpravy k dosažení l epších
výs l edků“, v níž uznává význam hodnocení a dobře koncipovaných právních
předpisů pro zl epšení přidané hodnoty i ntervencí EU.
2018
Finanční nařízení
 Za vá dí požadavek, a by s e fondy za měřovaly na výkonnost, tj. a by byl y cíl e programů
s ta noveny předem a pokrok při jejich dosahová ní byl monitorován pomocí ukazatelů
výkonnosti a zpráva o něm se předkládala Evropskému parlamentu.
 Vyža duje, aby byl y používány ukazatele, které jsou releva ntní, přijímané,
důvěryhodné, jednoduché a spolehlivé, a stanoví definici „ukazatelů výs tupů“
a „uka zatelů výs ledků“.
 Za vá dí novou formu podpory „fi nancování, které není spojeno s náklady“, která
na bízí možnost poskytovat finanční podporu na základě dosažení výs ledků
a /nebo s plnění určitých podmínek.
 Pos i luje úlohu hodnocení tím, že vyža duje, a by s e zakládala na důkazech
o výkonnosti programů a činností. Musí ta ké zkoumat přidanou hodnotu Unie.

Zdroj: EÚD na základě přezkumu finančního nařízení a dalších dokumentů Komise.
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10 Orientace na výkonnost v politice soudržnosti tento vývoj na úrovni EU odráží,

přičemž politický impuls získala při přípravě programového období 2014–2020. V
zájmu splnění cílů a cílových hodnot stanovených ve strategii Evropa 2020 Komise v
roce 2010 zdůraznila, že je nezbytné zlepšit účinnost politiky soudržnosti pomocí
orientace na výsledky 5. Zajištění orientace na výsledky proto bylo podle Komise
základním kamenem pro přijetí legislativního balíčku pro programové období 2014–
2020 6. Orientace na výsledky je rovněž jedním z hlavních cílů Komise, z nichž vychází
její návrhy i pro období 2021–2027. Komise poukazuje zejména na potřebu většího
sladění mezi financováním a prioritami EU7.

11 V příloze I jsou uvedeny podrobnější informace o tom, jak se obecná snaha EU o

posílení orientace na výkonnost projevila v oblasti soudržnosti. Příloha znázorňuje, do
jaké míry byly prvky, které jsou podle našeho názoru klíčem k účinnému využívání
fondů EU, začleněny do právních předpisů EU, jimiž se řídí konkrétně oblast
soudržnosti. Z přílohy je patrné, že až do období 2014–2020 se počet těchto prvků v
právních předpisech v oblasti soudržnosti zvyšoval, ale že ze současných návrhů na
období 2021–2027 se však v rámci snah Komise o zjednodušení politiky soudržnosti
některé z nich vytratily.

Hlavní zásady

12 U každé z 14 hlavních zásad uvádíme naše hodnocení pro tři uvedená programová

období spolu s hlavními důvody. Uvádíme také více podrobností, pokud jde o kritéria,
která jsme použili při hodnocení, což dokládáme příklady z našich zpráv. Vzhledem k
tomu, že cyklus provádění je kontinuální, existuje mezi jednotlivými hlavními zásadami
řada vazeb.

1 – Zásady strategického plánování

13 Celý proces začíná strategickým plánováním na úrovni EU, kde Komise, Rada a

Evropský parlament stanoví priority pro EU jako celek (např. strategie Evropa 2020) a
pak konkrétně pro politiku soudržnosti. Rovněž v rámci tohoto procesu stanoví
společní normotvůrci rozpočet pro tuto politiku a pravidla jeho čerpání pro konkrétní
víceletý finanční rámec (VFR). Tradiční postup se řídí souborem společných pravidel –
nařízením o společných ustanoveních – která se vztahují na tři fondy soudržnosti
(EFRR, ESF a FS) a některé další fondy; soubor doplňují pravidla specifická pro
jednotlivé fondy. V této fázi se uplatní dvě hlavní zásady, které se týkají formulování
vize a přidělování finančních prostředků členským státům.
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1

EU vypracovala jednoznačnou a
konzistentní vizi toho, čeho chce za pomoci
fondů politiky soudržnosti dosáhnout, a k
ní je třeba přistupovat odpovědně a uvést ji
do praxe.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

14 Východiskem jakéhokoli strategického plánování je jasná představa o tom, čeho

má být prostřednictvím financování dosaženo. Vzhledem ke složitosti strategického
rámce, v němž EU působí, se jedná o náročný úkol. Pro období 2014–2020 byla
strategie EU (Evropa 2020) přetransformována do politiky soudržnosti, v programovém
období 2007–2013 tomu tak nebylo. Pro programové období 2021–2027 nebyla přijata
žádná zastřešující strategie pro celou EU, k níž by měly výdaje na soudržnost přispívat 8.
Přetrvávají i některé nedostatky: konkurenční, nedostatečně sladěné soubory
strategických cílů, které jsou někdy nereálné a jež zúčastněné strany neberou za vlastní
a neuvádí je do praxe.
1.
Politika soudržnosti EU by měla být stanovena ve strategickém kontextu s
příslušnými strategickými cíli a cílovými hodnotami

15 Strategie EU, které stanovovaly strategické cíle EU s cílovými hodnotami na

období 2007–2013 a 2014–2020, vytyčovaly strategické zaměření 9 pro provádění
fondů soudržnosti. V současné době neexistuje obdobná unijní strategie pro období po
roce 2020 10. Komise navrhuje pro oblast soudržnosti v nařízení o společných
ustanoveních pět rámcových cílů politiky. Výhodou návrhu je, že zajišťuje kontinuitu
financování, neboť podpora je určena stejným prioritním oblastem jako v období
2014–2020 11. Pokud bude pro období po roce 2020 vytvořena nová zastřešující
strategie, bude se řídit dohodou o novém VFR. Nejedná se o obvyklý ani logický sled
událostí, kdy se o veřejných rozpočtech rozhoduje až poté, co jsou stanoveny politické
cíle a koncepce politik12.
2.
Je třeba se vyhnout situaci, kdy budou existovat různé soubory strategických
cílů vztahujících se k různým harmonogramům a cílům

16 Strategické prostředí, ve kterém jsou plněny fondy politiky soudržnosti, zahrnuje

soubor překrývajících se strategických rámců/cílů 13, jež jsou důsledkem složitých
politických procesů na evropské i globální úrovni. Z obrázku 2 je patrné, že primární
desetileté strategie EU (Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020) jsou překryty
řadou dalších závazků, jako jsou priority Komise a plány na splnění mezinárodních
závazků EU (např. Pařížské dohody o klimatu). Souběžně s tím musí i fondy politiky
soudržnosti plnit svá konkrétní poslání.
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Obrázek 2 – Překrývající se a nesynchronizované strategické rámce a cíle
činnosti EU
Pařížská dohoda

KLÍČOVÉ
MEZINÁRODNÍ
ZÁVAZKY EU

cíle udržitelného rozvoje

Lisabonské strategie

strategie Evropa 2020
Evropská
rada: do
roku 2014

VÝDAJE
A REGULACE
1. Barrosova
Komise

Evropská rada:
Strategická agenda pro Unii
v čase změn

2007

2008

2009

2010

2011

strategie příští Evropské rady

Junckerova Komise:
deset priorit

2. Barrosova Komise

VFR 2007–2013

VÝDAJE

strategie Evropa 2020+?

program příští Komise

VFR 2014–2020

2012

2013

2014 2015

2016

2017

2018

VFR 2021–2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Zdroj: Informační dokument „Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–
2027“, obrázek 6.

17 Souběžná existence většího počtu strategických rámců a cílů s překrývajícími se

obdobími, cíli, ukazateli a cílovými hodnotami je složitá a může být matoucí 14. Uvedli
jsme, že zatímco přijetí Lisabonské strategie (2000–2010) se krylo s obdobím
víceletého finančního rámce na období 2000–2006, v případě strategie Evropa 2020
(na období 2010–2020), která byla přijata v průběhu VFR na období 2007–2013, kdy už
probíhaly mechanismy monitorování, hodnocení a sestavování zpráv, tomu tak nebylo.
V důsledku toho nebylo možné účinně vykázat příspěvek rozpočtu EU na strategii EU15.

18 Na tuto problematiku upozornila i řada externích zdrojů, zejména na „přetížení

způsobené značným množstvím cílů“, jež způsobuje obtíže s plněním politiky ze
strategického a provozního hlediska a vytváří problémy v oblasti politiky soudržnosti 16.
Za těchto okolností je zajištění soudržného přístupu k provádění politiky soudržnosti
obtížné.
3.

Strategické cíle by měly být realistické

19 Zjistili jsme řadu případů, kdy strategické cíle nebyly realistické, a ty se dělí do
dvou obecných kategorií: strategické cíle nejsou vždy stanoveny na správné úrovni
nebo nezohledňují dostupné finanční krytí.
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Výroční zpráva za rok 2014
Příklad strategických cílů, které nejsou stanoveny na správné úrovni: popsali jsme
způsob, jakým byly hlavní cíle strategie EU 2020 vypracovány na základě
samostatných cílových hodnot pro každý členský stát. U dvou hlavních cílů by nebylo
celkového hlavního cíle na úrovni EU dosaženo ani v případě, kdyby všechny členské
státy úspěšně splnily své národní cíle 17.

Zvláštní zpráva o jednotném evropském systému řízení železničního
provozu
Příklad strategických cílů, které nezohledňují dostupné finanční krytí: zjistili jsme, že
zavádění nového systému řízení železničního provozu vycházelo ze strategického
politického rozhodnutí. Přestože bylo prokázáno, že do roku 2050 si vyžádá náklady
ve výši až 190 miliard EUR, systém byl spuštěn, aniž by byl proveden odhad
celkových nákladů, a bez odpovídajícího plánování 18.
4.
Ke strategickým cílům by měly všechny zúčastněné strany přistupovat
odpovědně a brát je za své

20 Členské státy ne vždy sdílejí ambice EU a rámec, v němž EU působí, není vždy

právně závazný a opírá se spíše o dobrou vůli. V důsledku těchto faktorů nemusí mít
členské státy k provádění politik EU dostatečnou motivaci.

Zvláštní zpráva o evropské vysokorychlostní železniční síti a situační
zpráva o dopravě
V rámci svého auditu vysokorychlostních železnic jsme zjistili, že členské státy
nebudovaly vysokorychlostní tratě, pokud je nepovažovaly za vnitrostátní prioritu, a
to ani pokud se trať nacházela v nadnárodním koridoru a byla součástí hlavní sítě.
Kromě toho měla Komise omezené nástroje nebo pravomoci, jimiž by mohla nutit
členské státy, aby dodržovaly své závazky týkající se budování vysokorychlostních
tratí potřebných k dokončení hlavní sítě 19.

21 Ve svých zprávách jsme uvedli jeden příklad, kdy absence závazných právních

předpisů nepředstavovala překážku sdílení evropských ambicí členskými státy. Zjistili
jsme, že v operačních programech a souvisejících projektech na období 2007–2013 a v
koncepci programů na období 2014–2020 byly řádně zohledněny cíle v oblasti
vzdělávání. A to navzdory skutečnosti, že jsou politiky v oblasti vzdělávání v plné a
výlučné pravomoci členských států a že strategie EU jsou přijímány v podobě závěrů
Rady, které nejsou pro členské státy EU právně závazné 20.

18
5.

Strategické cíle by měly být transformovány do podoby operačních cílů

22 Někdy Komise nebo členské státy netransformují strategické cíle do podoby

operačních cílů 21. V takovém případě hrozí, že rámcové cíle zůstanou pouze politickými
ambicemi. Význam této operacionalizace uznává i Evropský parlament 22.

Zvláštní zpráva o širokopásmovém připojení v členských státech EU
Strategie členských států pro realizaci investic EU do širokopásmového připojení v
období 2014–2020 nebyly v souladu se zastřešující strategií Evropa 2020. Ačkoli
některé státy stanovily cílové hodnoty, které byly náročnější než hodnoty ve strategii
Evropa 2020, žádný z kontrolovaných členských států nezahrnul do své strategie
vnitrostátní cíl související s jedním ze tří cílů EU, tj. rozšíření superrychlého
širokopásmového připojení do 50 % domácností 23.

23 Pro období 2014–2020 se Komise snažila přetransformovat strategické cíle

strategie Evropa 2020 do politiky soudržnosti prostřednictvím začlenění tematických
cílů rozčleněných na investiční priority spojené s hlavními cíli strategie Evropa 2020.
Potenciální přínosy tohoto kroku uznává OECD 24, Komise 25 i Parlament 26. V praxi však
politické ambice strategie Evropa 2020 spočívají na složité architektuře tvořené pěti
hlavními cíli, sedmi stěžejními iniciativami a 11 tematickými cíli, přičemž tyto úrovně
nebyly – ani jednotlivě, ani jako celek – koncipovány za účelem přetransformování
politických ambicí strategie Evropa 2020 do užitečných operačních cílů 27. Kromě toho
jsme zjistili, že žádný ze zkoumaných členských států s výjimkou jednoho nedokázal
přetransformovat hlavní cíle strategie Evropa 2020 do podoby operačních cílů
programů 28. Komise rovněž zdůraznila, že hlavní cíle strategie Evropa 2020 mohou být
úspěšně splněny pouze za předpokladu silné účasti a vlastní odpovědnosti
vnitrostátních a regionální subjektů v praxi 29.

2

Přidělování finančních prostředků členským
státům zohledňuje zjištěné potřeby a
zakládá se na údajích o výkonnosti

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

24 Pro politiku soudržnosti je celkové dostupné finanční krytí přiděleno členským

státům předem 30. V březnu 2019 jsme zveřejnili rychlý přezkum, který se podrobněji
zabývá navrhovaným procesem předběžného přidělování finančních prostředků
určených na politiku soudržnosti členským státům pro příští programové období 2021–
2027 31.

25 Metoda přidělování se od svého zavedení v roce 1999 v zásadě nezměnila.

Hlavním faktorem pro přidělování prostředků je prosperita regionu stanovená na

19
základě HDP na obyvatele 32 – viz tabulka 3 níže. Vazba na některé sledované
strategické cíle posílila, zůstává však omezená.

Tabulka 3 – Kritéria pro přidělování finančních prostředků z Fondu
soudržnosti členským státům
Kritérium

2007–2013

2014–2020

2021–2027

HDP (vč. HND pro Fond soudržnosti)

83 %

86 %

81 %

Pracovní trh, vzdělání, demografie

17 %

14 %

15 %

Oblast klimatu

1%

Migrace

3%

Celkem

100 %

100 %

100 %

Zdroj: Prezentace Komise nazvaná Rozpočet EU pro budoucnost: regionální rozvoj a soudržnost (pro
období 2014–2020 a 2021–2027) a odhady Komise (pro období 2007–2013).

26 Přidělování prostředků členským státům předem podle Komise omezuje

schopnost rozpočtu reagovat na měnící se potřeby. S výjimkou technických úprav,
které se provádějí jednou během každého programového období, není přerozdělování
finančních prostředků mezi členskými státy během programového období flexibilní 33.
OECD se domnívá, že tato nepružnost víceletého finančního rámce představuje výrazné
odchýlení od postupů sestavování vnitrostátních rozpočtů, kde je každoroční nebo
periodické přerozdělování zdrojů v reakci na měnící se priority – a vlastně v reakci na
hodnocení výkonnosti a výsledků – běžné. OECD dodává, že v praxi považují
vnitrostátní zúčastněné strany přidělené prostředky, jakmile jsou jim přiznány v rámci
VFR, za „své“ peníze, jejichž výše by neměla být upravována, s výjimkou krajních
situací 34. V předchozích auditech jsme zaznamenali, že je obtížné dosáhnout dobrých
výsledků z hlediska kvality u programů, u nichž je čerpání prostředků ze strany
členských států implicitním cílem 35. Domníváme se, že přidělování finančních
prostředků by mělo zohledňovat potřeby a mělo by vycházet z dosavadních údajů o
výkonnosti.
1.
Přidělování finančních prostředků členským státům by mělo být založeno na
zjištěných potřebách a sledovaných cílech

27 To znamená, že v první řadě by mělo být provedeno posouzení potřeb na úrovni

politiky soudržnosti, v němž se přihlédne k cílům vyplývajícím ze Smlouvy (např. snížení
rozdílů mezi regiony) a dalším příslušným strategickým cílům (např. hlavní cíl strategie
EU 2020: zvýšení veřejných a soukromých investic do výzkumu a vývoje v úhrnu na 3 %
HDP). Toto posouzení potřeb by se mělo přetransformovat do cílů politiky s

20
přihlédnutím k omezeným dostupným finančním prostředkům EU. Přidělování
finančních prostředků členským státům a jejich regionům by mělo být v souladu s
těmito cíli politiky.

28 Jak uvádíme v našem nedávno zveřejněném rychlém přezkumu (bod 24), metoda

přidělování finančních prostředků zohledňuje do určité míry cíle Smlouvy (např. HDP) a
měnící se strategické cíle (jako například některá kritéria související se strategií Evropa
2020). Komise se však nepokouší přidělovat finanční prostředky konzistentním a
strukturovaným způsobem na základě potřeb a strategických cílů.
2.
Přidělování finančních prostředků členským státům by mělo vycházet
z informací o dosavadní výkonnosti

29 Z posouzení OECD vyplývá, že navzdory komplexnosti rozpočtového rámce EU pro

sestavování rozpočtu podle výkonnosti dosahuje EU poměrně podobných výsledků
jako země OECD, pokud jde o způsob, jímž se údaje o výkonnosti používají jako podklad
rozpočtových rozhodnutí. Soudí však, že vazby mezi údaji o výkonnosti a širší politikou
přidělování zdrojů jsou slabé 36.

2 – Zásady, jimiž se řídí tvorba programů

30 Nařízení o společných ustanoveních také stanoví rámec pro další fázi, tj. tvorbu

programů ze strany členských států. Během této fáze jsou podrobně rozpracovávány
plány na konkrétní programové období na úrovni členských států prostřednictvím
přípravy vnitrostátní strategie 37 a souvisejících programů. Před přijetím obou souborů
programových dokumentů projednává Komise jejich obsah s vnitrostátními orgány. V
této fázi se uplatní čtyři hlavní zásady, které se vážou na intervenční logiku; zaměření
financování; rámec měření výkonnosti a pobídky.
3

Platí jednoznačná intervenční logika.

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

31 Intervenční logikou je označován proces, jehož prostřednictvím se určuje, které

potřeby by měly být financovány z prostředků EU a jak toho lze dosáhnout. Nejprve by
měly členské státy určit své vnitrostátní potřeby. Na jejich základě jsou formulovány
cíle, cílové hodnoty a požadované finanční prostředky. Podobný postup by pak měl být
opakován na úrovni programů, kde by vnitrostátní cíle měly být přetransformovány do
provozních cílů. Na této úrovni by členské státy měly stanovit vazby mezi vstupy,
činností, výstupy a výsledky.
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32 Komise označila silnou intervenční logiku za jeden z pilířů orientace na výsledky v

programovém období 2014–2020. To se do značné míry odrazilo v legislativním rámci
na období 2014–2020, například v podobě povinného formulování potřeb na
vnitrostátní úrovni a povinného hodnocení ex ante každého programu zaměřeného na
jasnost intervenční logiky 38. Tyto kroky vedly k jasnější prezentaci intervenční logiky jak
v rámci dohody o partnerství, tak na úrovni programu 39. Evropský parlament rovněž
zjistil, že se intervenční logika programů zlepšila a že ukazatele výsledků pro
programové období 2014–2020 byly lépe propracovány 40.

33 Návrh pro programové období 2021–2027 už neobsahuje některé prvky, které

přispěly k vyjasnění intervenční logiky, zejména povinné hodnocení potřeb v dohodě o
partnerství a povinné hodnocení programů ex ante 41.

34 Mezi naše nejčastější zjištění patří koncepční nedostatky v oblasti intervenční
logiky, jež jsme odhalili ve více než polovině analyzovaných zvláštních zpráv.
1.

Mělo by se provádět odpovídající posouzení potřeb

35 Východiskem tvorby programů jak na úrovni dohody o partnerství, tak na úrovni
programu by mělo být určení potřeb, které má daná politika řešit. Tak tomu vždy
nebývá.

Zvláštní zpráva o evropské vysokorychlostní železniční síti
Zjistili jsme, že kvalita hodnocení potřeb, z nichž vychází investice členských států do
vysokorychlostní železniční infrastruktury, je nízká. Alternativní řešení, jako je
modernizace stávajících konvenčních tratí namísto budování nových
vysokorychlostních tratí, byla systematicky zvažována pouze ve dvou ze šesti
kontrolovaných členských států (Itálie a Německo) 42.
2.

Cíle a očekávané výsledky by měly odrážet potřeby

36 Druhým krokem po provedení analýzy potřeb je stanovení konkrétních,

měřitelných, dosažitelných, realistických a časově vymezených cílů na vnitrostátní
úrovni a na úrovni programu, které odrážejí záměr, jehož se členské státy snaží pomocí
těchto prostředků dosáhnout. Zjistili jsme, že cíle ne vždy odrážejí potřeby anebo jsou
nejasné.
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Zvláštní zpráva o nezaměstnanosti mladých lidí
V období 2014-2020 jsme zjistili, že členské státy nevytvářely odpovídající strategie s
jasnými cíli, tak aby oslovily všechny mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). Některé členské státy se totiž
nezaměřovaly na všechny mladé lidi, ale pouze na dílčí populaci. Zjistili jsme, že
neaktivní osoby, nejvíce izolované od trhu práce, měly z podpory nejmenší
prospěch 43.
3.
Mělo by být prováděno odpovídající posouzení finančních prostředků
potřebných k dosažení stanovených cílů

37 Mělo by být prováděno odpovídající posouzení týkající se požadovaných

finančních prostředků potřebných k dosažení stanovených cílů. Tak tomu vždy nebylo.

Zvláštní zprávy o plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních
nástrojů a o finančních nástrojích pro malé a střední podniky
spolufinancovaných z EFRR
Obě zprávy upozorňují na nedostatky v hodnocení potřeb trhu, které odůvodňují
přidělení finančních prostředků na finanční nástroje v období 2007–2013 44. Zjistili
jsme zejména, že značný počet finančních nástrojů byl naddimenzovaný, z čehož
vyplývá, že potřeby trhu nebyly vždy před přidělením prostředků z programů na
finanční nástroje ze strany řídicích orgánů řádně posouzeny. Ve výsledku vznikly
finanční nástroje s nadměrným kapitálovým vybavením a v návaznosti na to pak s
nízkou mírou vyplácení plateb 45.
4.
Činnosti by měly být navrhovány tak, aby dosahovaly požadovaných cílů a
výsledků

38 Jasná intervenční logika také vyžaduje, aby byly v programech stanoveny činnosti,
které jsou k dosažení požadovaných cílů a výsledků nejvhodnější. V řadě našich zpráv
jsme dospěli k závěru, že tyto činnosti nebyly jednoznačně propojeny s cíli anebo
nebyly dostatečně zaměřeny na výsledky 46.
4

Financování je vhodně zaměřené.

2007–
2013

2014–
2020

20212027

39 Financování EU by mělo být zaměřeno způsobem, který maximalizuje jeho

dopady 47. Fondy politiky soudržnosti by se proto měly zaměřovat spíše na oblasti se
skutečným potenciálem a silou, než aby byly rozptýleny do vzájemně nesouvisejících
oblastí. V období 2014–2020 byly zavedeny dva nástroje ke zlepšení zaměření
financování:
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o

Finanční zaměření – všechny členské státy musí vyčlenit určitou část svého
finančního krytí na společné prioritní oblasti podporující provádění strategie
Evropa 2020. Stejný požadavek je také v návrhu pro období 2021–2027 48, třebaže
už není vázán na žádnou celounijní strategii. Zjistili jsme, že u zkoumaných
členských států byly požadavky na tematické zaměření stanovené pro období
2014–2020 splněny a někdy dokonce překročeny 49. Také jsme zjistili, že
požadavky na tematické zaměření měly značný vliv na stanovení odpovídajících
priorit pro poskytování finančních prostředků 50. Evropský parlament rovněž uznal
přínos tohoto opatření, pokud jde o zaměření finančních prostředků v souladu se
zastřešujícími strategiemi EU 51.

o

Kvalitativní zaměření prostřednictvím předběžných strategických podmínek 52 – ty
dále upřednostňují cílové skupiny / oblasti intervencí (např. zaměření na
dlouhodobě nezaměstnané osoby nebo zaměření na oblasti, jako je inteligentní
specializace). V předchozích auditech souvisejících s programovým obdobím
2007–2013 jsme zjistili řadu nedostatků, pokud jde o zaměření finančních
prostředků na potřeby (viz hlavní zásada č. 3, část 1 výše) 53. Vítáme proto
zavedení předběžných strategických podmínek v období 2014–2020 jako způsob
řešení tohoto problému 54, ačkoliv jeho dopad ještě neznáme. Předběžné
podmínky jsou v návrhu Komise na období 2021–2027 posíleny (jsou zde uváděny
jako „základní podmínky“) 55.
5

Je zaveden jednoduchý a konzistentní
rámec měření výkonnosti

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

40 K posouzení plnění cílů EU potřebuje Komise relevantní, spolehlivé a včasné

informace o výstupech a výsledcích získané z robustního systému řízení výkonnosti.

41 V období 2014–2020 došlo ke zlepšení rámce pro měření výkonnosti v politice

soudržnosti díky prvkům, jako je povinné zahrnutí ukazatelů výstupů a výsledků do
programů (spolu s výchozími a cílovými hodnotami) a společné ukazatele, které
usnadňují agregaci dat v rámci členských států a mezi nimi. Pro období 2021–2027
Komise navrhuje další posílení rámce pro měření výkonnosti tím, že poprvé zavede
konzistentní definici ukazatelů „výstupů“ a „výsledků“, stejně jako společných
ukazatelů výstupů a výsledků pro všechny fondy.

42 V praxi zjistily naše audity řadu nedostatků v systémech měření výkonnosti
členských států.
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1.

Měla by existovat jasná a konzistentní definice „výstupů“ a „výsledků“

43 Harmonizovaná definice výstupů a výsledků pomáhá zajistit konzistentnost56 –

což je zejména důležité v souvislosti se zavedením přímého sestavování rozpočtu podle
výkonnosti, které spojuje financování s výsledky. Ve zprávě jsme informovali o absenci
konzistentní definice „výstupů“ a „výsledků“ a příslušných důsledcích.

Zvláštní zpráva o postupech výběru a monitorování EFRR a ESF v
programovém období 2014–2020
Dospěli jsme k závěru, že pojem „výsledek“ je v jednotlivých nařízeních o fondech
(EFRR a ESF) vykládán odlišně, a upozornili jsme na riziko, že tak může být
znemožněna smysluplná agregace údajů o výkonnosti (zejména pokud jde o
výsledky) na úrovni EU57.

44 Ve svém návrhu na období 2021–2027 Komise poprvé zavedla definici ukazatelů
„výstupů“ a „výsledků“ 58.

2.
Měl by existovat odpovídající rámec pro měření výkonnosti, včetně
kvantifikovaných ukazatelů výstupů a výsledků, zahrnující výchozí hodnoty, milníky a
cílové hodnoty

45 Každý rámec pro měření výkonnosti by měl zahrnovat ukazatele výstupů a

výsledků. Tyto ukazatele by měly být doplněny kvantifikovanými výchozími hodnotami,
milníky a cílovými hodnotami, aby bylo možné měřit pokrok při dosahování
stanovených cílů. V programovém období 2014–2020 jsou mimořádně důležité i
milníky, neboť tvoří základ pro přidělování povinné výkonnostní rezervy.

46 V řadě zpráv jsme zaznamenali problémy se způsobem, jakým byly ukazatele
výstupů anebo výsledků používány.

Informační dokument: Integrace migrantů ze zemí mimo EU
Zjistili jsme, že většina členských států nemá úplný přehled o počtu migrantů, kterým
se dostalo podpory, ani o částce, která byla na integrační opatření vynaložena.
Krokem vpřed v chápání integrace je na úrovni EU soubor společných klíčových
ukazatelů (Zaragoza), avšak ne všechny členské státy je uplatňují a podle Komise
mají tyto ukazatele určité nedostatky 59.

47 Obecněji jsme uvedli, že nařízení pro období 2014–2020 stanovují různé

požadavky, pokud jde o výchozí hodnoty, milníky a cílové hodnoty pro jednotlivé
fondy. Výchozí hodnoty se ne vždy vyžadují a milníky jsou vyžadovány pouze u těch
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ukazatelů, které jsou součástí „výkonnostního rámce“. Cílové hodnoty pro výsledky
nemusí být vždy vyčísleny 60.
3.
Měly by existovat společné ukazatele, které umožní agregaci údajů o
výkonnosti

48 Aby byla Komise schopna agregovat údaje o výkonnosti na úrovni EU a měřit

jejich příspěvek k celkovým cílům EU, potřebuje společné ukazatele, včetně ukazatelů
výsledků, které by byly sdíleny fondy (kde to bude možné) a používány konzistentně
všemi členskými státy 61. Informovali jsme o absenci společných ukazatelů v
programovém období 2007–2013 62. Legislativní rámec pro programové období 2014–
2020 zavádí soubor společných ukazatelů výstupů pro všechny tři fondy, které tvoří
politiku soudržnosti (EFRR, FS a ESF), a společných ukazatelů výsledků pro ESF. Tato
změna byla důležitým krokem správným směrem, ale některé prvky koncepce systému
společných ukazatelů s sebou přinášejí riziko omezení užitečnosti a relevantnosti
těchto ukazatelů, a tedy i schopnosti Komise agregovat údaje o výkonnosti 63, jako
např.:
o

Od členských států se systematicky nevyžaduje, aby do svých programů
zahrnovaly společné ukazatele. Zprávy Komise o výkonnosti jsou však na těchto
společných ukazatelích založeny (například plány řízení Komise a její výroční
zprávy o činnosti týkající se fondů z oblasti soudržnosti vycházejí pouze ze
společných ukazatelů). Existuje tudíž riziko, že nesoustavné používání společných
ukazatelů bude mít výrazný řetězový účinek na kvalitu zpráv ze strany Komise 64.

o

Každý fond politiky soudržnosti má stanoveny společné ukazatele výstupů. FS a
EFRR však nemají žádné společné ukazatele výsledků. Pro Komisi bude tudíž
obtížné agregovat informace o výsledcích těchto fondů 65. Pro programové období
2021–2027 Komise poprvé navrhuje soubor společných ukazatelů výsledků pro
každý fond 66.

4.
Údaje o výkonnosti, které členské státy vykazují Komisi, by měly být omezeny
pouze na nezbytně nutné údaje

49 Údaje o výkonnosti by měly být generovány, pouze pokud jsou používány67, tj. k

přijetí nápravných opatření a v případě, že se o ně opírá proces strategického
plánování na úrovni EU. Za období 2014–2020 členské státy vymezily přibližně 9 000
různých ukazatelů pro měření výkonnosti výdajů na soudržnost. Zdůraznili jsme, že
většina z nich se vztahuje ke konkrétním programům, a Komise proto nebude schopna
tyto údaje smysluplně agregovat a používat na vyšší úrovni, tj. na úrovni EU. Členské
státy navíc musí veškeré tyto informace shromažďovat a včas o nich podávat zprávy.
Podle Komise je tento monitorovací rámec hlavním faktorem přispívajícím
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k administrativním nákladům vznikajícím orgánům a k zátěži pro příjemce. Tento počet
ukazatelů byl nadměrný a vyústil v přetížení údaji 68. Členské státy mohou ukazatele
specifické pro jednotlivé programy využívat při řízení svých programů. Navrhované
nařízení pro programové období 2021–2027 nabízí členským státům možnost
pokračovat v používání ukazatelů specifických pro jednotlivé programy, takže riziko
přetížení údaji přetrvává 69.
6

Jsou zavedeny mechanismy pro stimulaci
výkonnosti

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50 Je důležité, aby byly zavedeny pobídkové mechanismy, které propojí financování

EU s výkonností. V období 2014–2020 byly zavedeny finanční odměny a sankce, jejichž
cílem bylo vytvářet pobídky pro lepší výkonnost.
o

Předběžné podmínky ukládaly členským státům povinnost splnit regulační,
institucionální a strategické podmínky před zahájením provádění programu nebo
nejpozději do konce roku 2016. Komise má možnost všechny nebo část
průběžných plateb pozastavit, pokud některé členské státy nesplní příslušné
předběžné podmínky. Tento mechanismus je v návrhu Komise na období 2021–
2027 posílen v případě základních podmínek.

o

Povinná výkonnostní rezerva, která podmiňuje 6 % přídělu prostředků členskému
státu splněním určitých milníků uvedených v příslušném programu. Komise má
rovněž pravomoc ukládat finanční sankce za nedodržení milníků a cílových
hodnot 70. V programovém období 2021–2027 Komise navrhuje výkonnostní
rezervu odstranit. Záměrem je zohlednit výkonnost – kromě jiných hledisek –
zavedením přezkumu v polovině období u každého programu v roce 2025, který
bude souviset s úpravou programu fondů.

o

Přímé sestavování rozpočtu podle výkonnosti váže platby na dosahování výsledků.
Pro období 2014–2020 Komise zavedla společné akční plány, což je způsob
financování, který nesouvisí s náklady příslušných operací, ale je založen
na splnění podmínek týkajících se pokroku dosaženého při plnění cílů. V roce 2018
byl proveden přezkum finančního nařízení a zavedena nová forma financování:
financování, které není vázáno na náklady (platba má být podmíněna plněním
podmínek nebo dosahováním výsledků). Tato nová forma financování je rovněž
obsažena v návrzích Komise na období 2021–2027.

51 V praxi jsme zjistili nedostatky týkající se některých koncepčních i prováděcích

hledisek těchto mechanismů. Tyto nedostatky omezují motivační účinek příslušných
mechanismů.
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1.

Motivační mechanismy by měly zahrnovat výsledky

52 Pro motivování výkonnosti je klíčové, aby zavedené motivační mechanismy

zahrnovaly dosahování výsledků. Koncepce metody přidělování výkonnostní rezervy se
nezaměřovala na výsledky, nýbrž na výstupy a vstupy 71. Během přezkumu plnění
výkonnostní rezervy jsme zjistili, že téměř všechny ukazatele používané pro přidělování
rezervy souvisely buď s výstupy, nebo vstupy a že používání ukazatelů výsledků bylo
jen okrajové 72.

53 Pokud jde o novou formu financování založenou na výsledcích, s níž se počítá pro

období 2021–2027, konečný úspěch návrhu bude do značné míry záviset na tom, zda
Komise a členské státy dokážou odolat tendenci návratu k platbám za vstupy a výstupy
a zajistit, aby podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro plnění platby, byly vázány
na skutečná hlediska výkonnosti 73. Stejná hlediska platí i pro navrhovaný přezkum v
polovině období pro období 2021–2027 74.
2.
Měly by se uplatňovat motivační mechanismy vedoucí ke skutečným
finančním přínosům nebo sankcím

54 Mají-li být motivační mechanismy důvěryhodné, je třeba, aby jejich uplatňování

mělo za následek skutečné finanční přínosy nebo sankce. Na úrovni programu a
projektu tomu tak vždy nebývá. Dosažení výkonnostních cílů – tj. výsledků – obvykle
nemá na výši financování žádný vliv.
o

Na úrovni programu se Komise rozhodla neuložit žádné pozastavení plateb do
programů, navzdory skutečnosti, že nebyl splněn velký počet předběžných
podmínek 75. V této souvislosti Světová banka konstatovala, že použití tohoto
„biče“ v podobě odejmutí financování je z politických důvodů obtížné 76.

o

Motivační účinek výkonnostní rezervy byl oslaben skutečností, že i když nejsou
splněny příslušné milníky, členský stát o financování z výkonnostní rezervy
nepřijde, jelikož prostředky mohou být přerozděleny 77.

o

Kromě toho není výplata konečného zůstatku členskému státu na konci
programového období ze strany Komise v rámci uzávěrky program přímo vázána
na dosažení cílových hodnot 78.

55 Do května 2018 žádný členský stát nevyužil možnosti společných akčních plánů,

jež je jednou ze tří hlavních mechanismů, které mají motivovat k výkonnosti 79. V
návaznosti na výzvu k podávání návrhů v lednu 2019 zadala Komise dva pilotní
společné akční plány v rámci ESF, které budou probíhat v Nizozemsku a Portugalsku.
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56 Na úrovni projektů má dosažení výkonnostních cílů jen v malém počtu případů
dopad na úroveň financování z EU.

Výroční zpráva za rok 2014
V jednom případě grantová dohoda k projektu v rámci EFRR v Rumunsku uváděla, že
příjemce je povinen vrátit část obdrženého grantu, pokud při dokončení projektu
nebudou splněny ukazatele výsledků stanovené v grantové dohodě. Přestože ale
ukazatele výsledků nebyly plně dosaženy, na příjemce to nemělo, pokud jde o
obdržené finanční prostředky, žádný dopad 80.

3 – Prováděcí zásady

57 Provádění programů členskými státy a jejich regiony obecně začíná v okamžiku,

kdy Komise schválí strategické dokumenty a programy. Organizací jsou pověřeny „řídicí
orgány“ v každé zemi anebo regionu a realizace spočívá ve výběru a provádění
projektů, které by teoreticky měly přispívat k cílům programu a zároveň představovat
ekonomicky nejvýhodnější řešení. Úloha Komise během prováděcí fáze je poměrně
omezená. Pro tuto fázi existují tři hlavní zásady, které se týkají včasného čerpání
prostředků, výběru a provádění projektů a přezkumu programů.
7

Členské státy čerpají prostředky z politiky
soudržnosti včas

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

58 Členské státy by se měly vyhnout situacím, kdy budou nuceny čerpat významnou

část prostředků v rámci politiky soudržnosti na konci programového období, protože
tlak na čerpání prostředků může vést k nedostatečnému zohlednění efektivnosti
nákladů 81. Z našich auditů vyplývá, že zpoždění při provádění představují rizika z
hlediska dosahování cílů programů a mohou vést k výběru málo kvalitních projektů na
konci programového období. V programovém období 2007–2013 bylo míra čerpání
pomalá 82, a v období 2014–2020 dokonce ještě pomalejší. Podle odhadu Komise
vyčerpaly členské státy do dubna 2019, tedy v šestém roce současného víceletého
finančního rámce, 27 % finančních prostředků EU, které mají k dispozici. I když se
nejedná o žádnou záruku včasnějšího provádění, opatření na zjednodušení navrhovaná
Komisí na období 2021–2027 by mohla vést k rychlejšímu provádění programů v
členských státech.
1.

Provádění programu by mělo začít co nejdříve v programovém období

59 Přijetí legislativního rámce je nezbytným předpokladem přípravy programů,
protože poskytuje členským státům právní jistotu, že jejich výdajové plány a cíle
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stanovené v programech jsou v souladu s cíli EU. Schválení programů Komisí pak
znamená, že je možné zahájit platby z rozpočtu EU na program 83.

60 V obou programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020 mělo pozdní přijetí

legislativního rámce podíl na pozdním přijímání programů 84. Kromě toho jsme v období
2014–2020 zaznamenali, že původní návrhy programových dokumentů předložených
členskými provázely problémy týkající se kvality 85. Legislativní balíček pro politiku
soudržnosti na období 2014–2020 byl přijat v prosinci 2013, tedy pouhé dva týdny před
začátkem programového období a o pět měsíců později než v předchozím období 86. Do
prosince 2014, tedy v prvním roce programového období 2014–2020, bylo přijato
pouze 64 % programů v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“. To mělo
nevyhnutelně následný dopad na provádění přidělených prostředků a nízkou míru
plateb v prvních letech 87. Za účelem řešení problému pozdního přijímání legislativního
rámce vyzvala Komise k uzavření včasné politické dohody o víceletém finančním rámci
po roce 2020, přičemž vlastní návrhy na období po roce 2020 přijala v květnu a červnu
2018, tedy 30 měsíců před zahájením nového programového období – v souladu s
časovým rámcem, který jsme navrhli v jedné z našich zvláštních zpráv 88.

61 Lhůty pro předložení dohod o partnerství a programů byly uvedeny pro období

2007–2013 a 2014–2020. V návrhu na období 2021–2027 však takové lhůty chybí 89. Na
druhé straně tyto návrhy obsahují některá zjednodušující opatření, která mohou
napomoci k včasnému provádění, jako je například jednodušší proces „pověřování“,
včetně šablon pro programové dokumenty 90. Tato opatření však sama o sobě nezaručí
včasné přijetí programů v případě zpoždění při přijímání legislativního balíčku.
2.

Je třeba předcházet zpožděním při provádění projektů

62 Členské státy odpovídají za včasné provádění projektů v rámci politiky

soudržnosti. Již dříve jsme opakovaně informovali o zpožděních v provádění projektů
spolufinancovaných EU a jejich příčinách 91. Tato zpoždění mohou rovněž ohrozit
dosahování cílů / cílových hodnot na úrovni programu 92. To platí zejména pro členské
státy, kde fondy EU tvoří významnou část veřejných investic.
3.
Mělo by se maximálně bránit překrývání období způsobilosti a uzávěrky by se
měly dokončovat bezprostředně po uplynutí období způsobilosti

63 Další vysvětlení pro pomalé zahajování čerpání je, že ještě v polovině

programového období mohou členské státy stále využívat prostředky z předchozího
období 93. V důsledku takového překrývání mají členské státy možnost pokračovat v
čerpání i po skončení programového období, a to po dobu dvou let v období 2007–
2013 a po dobu tří let v období 2014–2020 94. Podle návrhu na období 2021–2027 má
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být tato lhůta zkrácena zpět na dva roky, což jsme uvítali jako první krok správným
směrem k co největšímu sladění období způsobilosti s programovým obdobím 95. Po
skončení tohoto období způsobilosti ještě nejméně dva další roky trvá uzávěrka,
během níž členské státy připravují a předkládají dokumentaci k uzávěrce a Komise
provádí její posouzení.

64 Včasné provádění programů závisí na dostupnosti lidských zdrojů. Prodloužená

období způsobilosti a uzávěrky tyto zdroje blokují 96, což je demotivační faktor s
ohledem na zahajování programů následného programového období, který tak
ovlivňuje i včasné provádění 97.
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Při výběru projektů a jejich provádění je
uplatňován přístup orientovaný na
výkonnost
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65 Pro dosažení účinnosti politiky nestačí pouze nastavit jednoznačnou intervenční

logiku ve fázi tvorby programů (viz hlavní zásada č. 3). Je také nezbytné, aby byl po
celou dobu fáze výběru a prováděcí fáze operačních programů uplatňován přístup
zaměřený na výsledky, neboť účinnost politiky bude určovat zejména kvalita
financovaných projektů a jejich přidaná hodnota z hlediska hmatatelných výsledků 98.
Legislativní rámec obecně umožnil lepší zohlednění výsledků při výběru a provádění
projektů od období 2014–2020, avšak účinné uplatňování pravidel je stále
problematické. Evropský parlament zdůrazňuje, že ve fázi provádění programů je třeba
dalšího pokroku, aby se zajistilo nezbytné zaměření na dosahování výsledků 99.
1.

Při výběru projektů je zapotřebí přístup orientovaný na výsledky

66 Klíčové prvky přístupu orientovaného na výsledky jsou uvedeny níže:
o

Postup výběru by měl zajistit, aby vybrané projekty odpovídaly programu a
představovaly účinný příspěvek k dosažení jeho specifických cílů. To jsme zjistili v
případě programů, které jsme navštívili v souvislosti s nedávným auditem v oblasti
výběru projektů, jednalo se tedy o období 2014–2020 100.

o

Kritéria pro výběr projektů by měla příjemcům ukládat, aby stanovili alespoň
jeden skutečný ukazatel výsledku, který odpovídá cílům programu. V rámci téhož
auditu jsme zjistili, že pro období 2014–2020 kritéria dostatečně nezohledňovala
výsledky, ale zaměřovala se většinou na výstupy a výdaje 101.

o

Projekty, které žádají o financování, by měly být posuzovány a bodově
hodnoceny. Během stejného auditu jsme zjistili, že v období 2014–2020 byly
projekty obecně schvalovány podle pravidla „prostředky se rozdělují podle pořadí
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úspěšných žádostí"; v důsledku toho nemuselo být financování přiděleno
nejlepším projektům 102.
o

Rozsah vybraných projektů by měl být jasně odůvodněn potřebami a měl by co
nejlépe odpovídat cílům programu. V řadě našich auditů se setkáváme s
problémy, pokud jde o rozsah projektů vybraných pro financování. Někdy jde o
důsledek slabé intervenční logiky (analýzy potřeb) ve fázi tvorby programů (viz
hlavní zásada č. 3). I když je však intervenční logika zřetelná, špatná výběrová
řízení mohou vést k tomu, že financování bude nakonec poskytnuto nevhodným
projektům 103.

67 Návrh nařízení o společných ustanoveních pro období 2021–2027 navrhuje svěřit

Komisi další pravomoci při schvalování kritérií výběru a zavádí další požadavky na řídicí
orgány týkající se výběru projektů. Tento návrh by mohl posílit orientaci na výsledky při
výběru projektů i efektivnost nákladů vybraných projektů 104.
2.

Ukazatele výkonnosti by měly tvořit součást smluv / grantových dohod

68 Do smluv / grantových dohod by měly být zahrnuty ukazatele výkonnosti s
cílovými hodnotami, aby bylo možné stanovit, do jaké míry jsou cíle programu
plněny 105.

69 Na úrovni projektu nevyžadovaly právní předpisy vztahující se ke třem

monitorovaným obdobím výslovně zahrnutí ukazatelů výkonnosti do grantových
dohod. Jak jsme zjistili, je proto obtížné monitorovat, do jaké míry projekty EFRR na
období 2014–2020 přispívají k dosahování cílů programu 106. Tento problém se týká i
ESF, neboť mnoho dohod o poskytnutí dotace neobsahuje kvantifikované ukazatele
výsledků 107.
3.

Provádění projektu by mělo být nákladově efektivní

70 Právní předpisy pro období 2007–2013 i 2014–2020 zahrnovaly řadu opatření,

jejichž cílem bylo zajistit, aby vybrané projekty byly prováděny nákladově efektivním
způsobem (optimální vztah mezi použitými zdroji a dosaženými výsledky): požadavek
na provedení analýzy nákladů a přínosů u velkých projektů; omezení výše financování
projektů vytvářejících příjmy a potřeba uplatňovat postupy zadávání veřejných
zakázek. Ačkoli navrhovaný legislativní rámec pro období 2021–2027 zachovává
požadavek uplatňovat právní předpisy pro zadávání veřejných zakázek, ruší další
požadavky, což podle našeho názoru představuje riziko pro řádné finanční řízení 108.
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71 Často jsme zjišťovali problémy s nákladovou efektivností projektů financovaných z
fondů politiky soudržnosti.

Zvláštní zpráva o investicích do energetické účinnosti
Zjistili jsme, že efektivnost nákladů nebyla pro členské státy při přidělování
finančních prostředků na opatření energetické účinnosti a konkrétní projekty
určujícím prvkem 109.
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Přezkum programů je založen na
informacích o faktorech výkonnosti, včetně
výsledků
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72 Revize programů spojené s úpravou finančních prostředků (převod finančních

prostředků mezi programy a mezi prioritami, změna míry spolufinancování nebo
změna podílu veřejné a soukromé složky vnitrostátního příspěvku) mohou probíhat
během provádění programu, což členským státům umožňuje upravit operace tak, aby
se zohlednily změny okolností. Členské státy mohou provést úpravu finančních
prostředků prostřednictvím návrhu na změnu příslušných programů, přičemž Komise
musí tuto úpravu schválit. Aby byla zachována intervenční logika vztahující se k
programům, měly by revize programů vycházet z údajů o výkonnosti, včetně
výsledků 110.

73 Podmínky těchto revizí poskytly členským státům v období 2007–2013 značný

manévrovací prostor 111. Zjistili jsme, že ve jmenovaném období nebyly změny
programů vždy vedeny hledisky výkonnosti, ale jednalo se především o řešení obtíží s
čerpáním všech dostupných prostředků EU.

74 Legislativní rámec byl v období 2014–2020 posílen zavedením povinnosti

zdůvodňovat navrhované změny programů a provádět posouzení jejich očekávaného
dopadu na dosahování cílů strategie Evropa 2020 a cílů programu 112, stejně jako
zavedením pravidel týkajících se změn ukazatelů výkonnostních rezerv113. Pokud však
jde o návrhy na období 2021–2027, ačkoli změny programů stále vyžadují odůvodnění
a členské státy jsou nadále povinné provádět posouzení jejich očekávaného dopadu na
cíle programu, omezení týkající se ukazatelů byla odstraněna. Pro období 2021–2027
navrhuje Komise povinný přezkum v polovině období, kterým se v roce 2025 provede
oprava všech programů a stanoví příděly na poslední dva roky. Konstatovali jsme však,
že není zcela zřejmé, jak bude výkonnost hodnocena 114. Kromě toho zavedení
možnosti pro převod až 5 % finančních prostředků prostřednictvím změny programu
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bez schválení Komise 115 také zvyšuje riziko, že změny budou prováděny bez zohlednění
výsledků 116.
1.

Při revizi programů by měla být zohledněna hlediska výsledků

75 Zjistili jsme, že při revizi programů se ne vždy přihlíželo k výsledkům.
Zvláštní zpráva o podpoře Komise pro akční týmy pro mladé lidi
Pro období 2007–2013 jsme zjistili, že Komise se při posuzování změn programů
navržených členskými státy zaměřovala především na rozpočtová hlediska, nikoliv na
to, zda prostředky ESF byly využity tím nejlepším způsobem 117.
2.
Cílové hodnoty by neměly být revidovány bez odůvodnění, měly by však
odrážet výši financování

76 Domníváme se, že výchozí a cílové hodnoty pro ukazatele výkonnosti by měly být
stanoveny na správné úrovni hned od počátku 118 a měly by se upravovat jen ve
výjimečných případech (vnější činitele a změny rozpočtu). Neodůvodněné a časté
revize cílových hodnot narušují orientaci na výkonnost politiky soudržnosti.

77 Odhalili jsme několik případů, kdy docházelo k častým a neodůvodněným revizím
cílových hodnot.

Zvláštní zpráva o podpoře z EFRR pro malé a střední podniky v oblasti
elektronického obchodu
Pro období 2007–2013 jsme uvedli, že smysluplné měření dosaženého pokroku bylo
někdy ohroženo skutečností, že ukazatele a cílové hodnoty byly revidovány, a to
často ke konci programového období a ne vždy s řádným odůvodněním 119.

78 Pokud jsou významné změny ve financování opodstatněné, cíle programu by měly

být revidovány. Bez toho by mohlo být nemožné provést hodnocení účinnosti
programu 120. Zjistili jsme, že významné změny ve financování nebyly v cílových
hodnotách konzistentně zohledňovány.

Zvláštní zpráva o cílech EU v oblasti vzdělávání ve vztahu k politice
soudržnosti
Zjistili jsme, že u dvou programů v Itálii byly sníženy finanční příděly na oblast
vzdělávání o 8 % a 10 % původního rozpočtu, aniž došlo k úpravě jejich ukazatelů a
cílových hodnot a aniž bylo poskytnuto přiměřené odůvodnění 121.
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4 – Zásady monitorování a sestavování zpráv

79 Za monitorování programů nese odpovědnost Komise i členské státy. Řídicí

orgány na úrovni členských států sledují provádění programů, vytváří souhrny údajů z
monitorování a od období 2014–2020 potvrzují Komisi spolehlivost údajů o výkonnosti.
Podávání zpráv úzce souvisí s monitorováním a je jedním z hlavních prvků zajišťujících
povinnost odpovídat se. Členské státy předkládají v průběhu programových období
Komisi zprávy, na jejichž základě Komise následně zveřejňuje strategické zprávy (např.
roční souhrnnou zprávu, výroční zprávy o činnosti). V této fázi se uplatňují tři zásady
týkající se včasných údajů o výkonnosti, povinnosti odpovídat se a využívání údajů o
výkonnosti.
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Systémy monitorování zajišťují včasné a
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80 Kvalitní včasné údaje o výkonnosti jsou základem každého účinného systému

řízení výkonnosti. Kvalitní údaje o výkonnosti jsou zásadní pro posuzování dosažených
výsledků a potřeby nápravných opatření v celém cyklu řízení politiky 122. Součástí
nápravných opatření je i příprava následných právních předpisů a v případě období
2014–2020 provedení smysluplného přezkumu výkonnosti 123 (viz hlavní zásada č. 6).
Význam těchto údajů bude narůstat v souvislosti s větší přímou provázaností plateb s
výkonností.

81 Legislativní rámec na období 2014–2020 byl ve srovnání s obdobím 2007–2013

posílen, například zavedením povinné elektronické výměny údajů o výkonnosti mezi
příjemci, orgány členských států a Komisí a prostřednictvím opatření na ochranu kvality
údajů na úrovni členských států. Návrhy na období 2021-2027 tyto mechanismy
zachovávají a rovněž ukládají členským státům, aby předávaly údaje o výkonnosti
každé dva měsíce, což by mělo zlepšit včasnost.

82 Častým zjištěním v našich auditech byly nedostatky v souvislosti se spolehlivostí,

úplností nebo včasností informací předkládaných členskými státy (kde je většina údajů
generována) Komisi. Podle návrhů na období 2021–2027 jsou členské státy odpovědné
za kvalitu a spolehlivost systému monitorování a za údaje o ukazatelích 124. Stále se
však domníváme, že z návrhů nevyplývá dostatečně jasně, kdo je odpovědný za
kontrolu kvality údajů, a zejména jaká je úloha monitorovacího výboru a Komise 125.
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1.
Systémy monitorování jsou zdrojem kvalitních údajů o výkonnosti, které jsou
k dispozici včas

83 Ve všech třech obdobích měly řídicí orgány povinnost zavést systém, který by

umožnil zaznamenávat a uchovávat údaje o výkonnosti v elektronické podobě. V
období 2014–2020 došlo k významnému zlepšení ustanovení, která přispívají k tvorbě
kvalitních údajů o výkonnosti pomocí systémů monitorování:
o

Výměna informací mezi členskými státy a příjemci by mohla probíhat
elektronickými prostředky („e-soudržnost“). V návrhu na období 2021–2027 je
tento požadavek povinný.

o

Komise zavedla systém, který umožňuje řídicím orgánům předávat jí údaje o
výkonnosti elektronicky a ve strukturované podobě (zachován pro období 2021–
2027).

o

Opatření pro sběr a zpracování údajů týkajících se ukazatelů výsledků tvoří
součást předběžných podmínek. V návrhu na období 2021–2027 je tento
požadavek vypuštěn.

84 Návrhy na období 2021–2017 ukládají členským státům, aby předávaly údaje o
výkonnosti každé dva měsíce, což by mělo zlepšit včasnost údajů.

85 Navzdory těmto mechanismům jsou nedostatky v kvalitě údajů jedním z
nejčastějších problémů, které při svých auditech zjišťujeme.

Zvláštní zpráva o nezaměstnanosti mladých lidí
Všechny navštívené členské státy měly o typu pomoci, kterou osoby NEET dostávaly
před zahájením záruky pro mladé lidi, o počtu nabídek/poskytovaných službách a
o souvisejících nákladech pouze omezené informace. Rovněž jsme zaznamenali
několik nesrovnalostí a problémů souvisejících se spolehlivostí údajů vykázaných
členskými státy, což mělo vliv na srovnatelnost. U členských států, které měly větší
počet poskytovatelů záruky pro mladé lidi, ale žádný jednotný harmonizovaný
systém pro sestavování zpráv, byly zjištěny problémy, mimo jiné s úplností údajů 126.
2.

Kvalita těchto údajů by měla být zajištěna Komisí a členskými státy

86 V období 2007–2013 i 2014–2020 byly za zavedení systémů monitorování a

sestavování zpráv a za zajištění jejich spolehlivosti odpovědné členské státy. Tyto
systémy podléhají kontrole ze strany auditních orgánů (proces „pověřování“) před
zahájením provádění programu. Komise by měla prostřednictvím svých auditů
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kontrolovat spolehlivost údajů poskytnutých členskými státy. Komise i auditní orgány
by měly rovněž prověřit spolehlivost systémů pro evidenci údajů o provádění, které
poskytují členské státy prostřednictvím svých auditů systému 127.

87 V období 2014–2020 došlo k posílení odpovědnosti za zajištění kvality údajů v

členských státech. Řídicí orgány musí Komisi potvrdit spolehlivost údajů o výkonnosti
ve svých prohlášeních řídicího subjektu. Auditní orgány pak toto posouzení potvrdí ve
svém výroku auditora. Pokud je zjištěn vážný nedostatek v kvalitě a spolehlivosti
systémů monitorování nebo údajů o výkonnosti, Komise může i pozastavit platby. Do
dubna 2019 Komise zahájila dva takové postupy pozastavení plateb.

88 V řadě našich auditů byly zjištěny konkrétní nedostatky související s mechanismy
na ochranu kvality údajů na úrovni členských států i Komise.

Zvláštní zpráva o podpoře z EFRR pro malé a střední podniky v oblasti
elektronického obchodu
Ve dvou z vybraných členských států řídicí orgány neprováděly nezbytné kontroly
spolehlivosti údajů zadávaných do systému 128.

Zvláštní zpráva o výběru a monitorování projektů EFRR a ESF
v programovém období 2014–2020
Zaznamenali jsme, že v období 2014–2020 audity systémů monitorování a
spolehlivosti a dostupnosti údajů prováděné Komisí a auditními orgány začaly
většinou až v roce 2017, takže získaná jistota je jen částečná. Podotýkáme, že jelikož
přezkum výkonnosti proběhne v roce 2019, je zde riziko, že nebude možné žádná
nápravná opatření dokončit včas a že přezkum výkonnosti nebude vycházet ze
správných informací 129.

89 V roce 2013 útvar interního auditu Komise rovněž zjistil problémy se zavedenými
mechanismy pro zajišťování kvality údajů o výkonnosti za období 2007–2013. Útvar
interního auditu doporučil, aby GŘ pro regionální a městskou politiku a GŘ pro
zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování vypracovaly strategii pro zlepšení
spolehlivosti údajů o výkonnosti poskytovaných členskými státy. Podle následného
auditu útvaru interního auditu bylo doporučení realizováno v roce 2016.

90 Domníváme se, že navrhované nařízení pro rok 2021–2027 stále dostatečně jasně
neuvádí, kdo zodpovídá za zajištění kvality údajů. I když navrhuje, aby monitorovací
výbor dohlížel na provádění programu a přezkoumával a schvaloval výroční
a závěrečné zprávy o výkonnosti předkládané Komisi, pro údaje o výkonnosti to
neplatí. Rovněž jsme zaznamenali, že v navrhovaném nařízení o společných
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ustanoveních nejsou žádná ustanovení, která by se zabývala úlohou Komise při
ověřování kvality předávaných údajů 130.
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Je stanovena jednoznačná odpovědnost,
pokud jde o výkonnost

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

91 Povinnost odpovídat se veřejnosti, pokud jde o dosahování výsledků financování z

prostředků EU, vytváří důležitou vazbu mezi EU a jejími občany. Pravidla, jimiž se řídí
povinnost odpovídat se, pokud jde o legalitu a správnost, nebyla obecně rozšířena o
výkonnost. Povinnost odpovídat se závisí na dostupnosti kvalitních údajů a zpráv o
tom, zda byly cíle splněny, takové údaje a zprávy však často nejsou k dispozici.

1.
Zprávy by měly poskytovat věrný a poctivý obraz o výkonnosti a měly by být
veřejně dostupné

92 Je třeba, aby byly zavedeny konzistentní systémy sestavování zpráv o výsledcích

intervencí EU. Je zvláště důležité, aby byly vykázané výsledky spolehlivé a aby
odpovídaly cílům 131. Problémy spojené s existencí a spolehlivostí údajů (viz hlavní
zásady č. 5, 8 a 10), spolu s problémy spojenými s transformací strategických cílů do
podoby operačních cílů pro řídicí pracovníky (viz hlavní zásada č. 1), omezují
schopnost Komise podávat zprávy o výkonnosti na základě těchto rámcových cílů 132.

93 Zprávy EU o výkonnosti by měly poskytovat věrný a poctivý obraz, který odráží

dosažené výsledky 133. Podávání zpráv o výkonnosti Komisí není dostatečně vyvážené,
neboť informace, které poskytuje o problémech a neúspěších, jsou omezené 134.
Nezohledňuje ani omezení plynoucí z toho, že Komise je odkázána na údaje poskytnuté
členskými státy, které mohou být nepřesné nebo nespolehlivé 135.

94 Důležitým hlediskem povinnosti odpovídat se je veřejná dostupnost údajů o

výkonnosti 136. Od roku 2014 jsou údaje o pokroku při plnění všech společných
ukazatelů v oblasti soudržnosti, jak je vykazují řídicí orgány, veřejně dostupné na
otevřené datové platformě Komise pro politiku soudržnosti. Domníváme se však, že
pokud jde o návrhy na období 2021–2027, je zrušení výročních zpráv členských států o
provádění 137 i strategických zpráv Komise orgánům příslušným pro udělení absolutoria
o tom, do jaké míry fondy dosahují strategických cílů, krokem zpět 138.
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2.
Orgány odpovědné za plnění rozpočtu EU by měly přijmout odpovědnost za
řádné finanční řízení rozpočtu EU

95 Existence kvalitních údajů a zpráv o tom, zda byly splněny cíle a dosaženy

výsledky, by měla orgánům odpovědným za plnění rozpočtu EU umožnit přijmout
odpovědnost za řádné finanční řízení, jak to požaduje finanční nařízení 139.

96 V souvislosti s programy na období 2007–2013 jsme vyjádřili politování nad tím,

že proces uzávěrky nezahrnuje schválení hledisek výkonnosti ze strany Komise, jako
např. dosažených výsledků, a že Komise neinformuje o výkonnosti rozpočtový orgán 140.

97 Výroční zprávy o činnosti dále obsahují prohlášení generálního ředitele uvádějící

mimo jiné, že prostředky přidělené na činnosti popsané ve zprávě byly použity v
souladu se zamýšleným účelem a zásadami řádného finančního řízení, což znamená, že
uvedené prohlášení prakticky přímo vylučuje problematiku výkonnosti. Prohlášení a
veškeré související výhrady se omezují na problémy v oblasti legality a vnitřní
kontroly141.

98 Kromě toho generální ředitel v každé výroční zprávě o činnosti prohlašuje, že

informace uvedené ve zprávě poskytují věrný a poctivý obraz. V předchozích letech se
toto prohlášení nevztahovalo na kvalitu vykazovaných údajů o výkonnosti 142. Vnitřní
pokyny Komise k přípravě výročních zpráv o činnosti za rok 2018, zveřejněné na jaře
2019, však nyní vyžadují prohlášení člena vedení generálního ředitelství, které zahrnuje
údaje o výkonnosti a které toto prohlášení podpoří. Praktický dopad těchto
dodatečných prohlášení není z pokynů zřejmý a my jsme zatím podrobněji nezkoumali.
12

Údaje o výkonnosti se používají k přijetí
nápravných opatření a opírá se o ně proces
strategického plánování

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

99 Je důležité, aby byly údaje o výkonnosti využívány k řízení činností, optimalizaci

výsledků a úpravám systémů řízení, stejně jako k podpoře procesu strategického
plánování 143. To platí ve všech fázích cyklu řízení rozpočtu: od přidělování finančních
prostředků v průběhu víceletého finančního rámce, přes tvorbu programů až po vlastní
řízení projektů.

100 Za období 2007–2013 a 2014–2020 poskytovaly členské státy Komisi údaje o

výkonnosti programů (včetně nastalých obtíží a opatření přijatých k jejich řešení)
prostřednictvím výročních zpráv o provádění; tyto zprávy jsou schvalovány
monitorovacími výbory a následně je potvrzuje Komise. Namísto toho navrhuje Komise
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pro období 2021–2027 využívat každoroční přezkumné jednání mezi Komisí a
členskými státy k přezkumu výkonnosti programů. Návrh však nestanoví jasně, kdo se
má jednání účastnit, co má být jejich obsahem a k čemu mají vést 144. Navíc ačkoli jsou
údaje o výkonnosti předkládány členskými státy v elektronické formě každé dva měsíce
(viz hlavní zásada č. 10), přezkumná jednání týkající se přezkumu výkonnosti budou
probíhat pouze jednou ročně 145.

101 Zjistili jsme, že údaje o výkonnosti nejsou dostatečně využívány, někdy proto,

že nejsou vůbec k dispozici. Zvláštním problémem je, že nedostatečná výkonnost
nepodléhá finančním sankcím, ať už na strategické úrovni, nebo na úrovni programu či
projektu.
1.
Měly by být k dispozici smysluplné údaje o výkonnosti pro účely rozhodování
založeného na důkazech

102 U předchozích hlavních zásad (viz hlavní zásady č. 5, 8 a 10) jsme uvedli, že

není zaručena dostupnost smysluplných údajů o výkonnosti, což samo o sobě omezuje
jejich využití pro rozhodování a ukládání nápravných opatření. Kromě toho se s cyklem
řízení programu pojí přirozený problém včasnosti, protože určitou dobu trvá, než jsou
výsledky (ze systémů monitorování) dostupné a mohou být použity pro rozhodování.
Tuto pozdní dostupnost výsledků ještě zhoršují zpoždění při zahájení programů (viz
hlavní zásada č. 7). Výzkumná služba Evropského parlamentu konstatuje, že mezi
dvěma cykly VFR není žádné „přechodné období“, takže v době, kdy je třeba zahájit
úvahy o budoucích návrzích a postojích, nejsou politické zkušenosti získané z
předchozího programového období ještě plně k dispozici 146. Totéž platí pro informace
získávané v hodnocení ex post pro konkrétní programové období 147 (viz hlavní zásada
č. 13).
2.
Pokud existují, měly by být údaje o výkonnosti použity k monitorování a
ukládání nápravných opatření

103 Pokud jde o strategické procesy, u hlavní zásady č. 2 jsme konstatovali, že by

měly vycházet z údajů o dosavadní výkonnosti. V rámci auditů jsme zjistili, že na úrovni
programů ani projektů nebyly údaje o výkonnosti vždy monitorovány a že při neplnění
cílových hodnot nebyla ukládána žádná nápravná opatření (např. uplatňování
finančních oprav). U hlavní zásady č. 6 jsme konstatovali, že dosažení výkonnostních
cílů obecně nemá žádný dopad na výši financování z EU, ať už na úrovni programů
(např. výkonnostní rezerva, uzávěrka), nebo projektů.

104 Zjistili jsme i další případy, kdy se údaje o výkonnosti plně nevyužívaly.
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Zvláštní zpráva o podpoře Komise pro akční týmy pro mladé lidi
Ze zápisů z ročních kontrolních setkání jsme zjistili, že připomínky Komise se
soustřeďovaly na finanční provádění a výstupy, a nikoli na dosažené výsledky.
Komise navíc údaje, které předložily členské státy na výročních kontrolních
setkáních, přijala, aniž by je ověřila. V jednom případě, kdy Komise uvedla, že u tří
opatření bylo již cílů dosaženo, se při našem přepočítávání ukázalo, že ve skutečnosti
bylo dosaženo pouze 72 % cílové hodnoty 148.

Zvláštní zpráva o širokopásmovém připojení v členských státech EU
Jako příklad nedostatečných nápravných opatření uvádíme naše zjištění, že ne
všechny cíle členských států v oblasti širokopásmového přístupu budou splněny do
roku 2020; Komise však nenavrhla žádné nápravné opatření 149.

5 – Zásady hodnocení

105 Poslední fází cyklu provádění je hodnocení, kdy je provedeno důkladné

posouzení výsledků a jejich dopadů. Hodnocení mohou probíhat na úrovni programu
(hodnocení ex ante, hodnocení v průběhu období, jako např. hodnocení v polovině
období 150, hodnocení ex post) nebo úrovni politiky (hodnocení dopadů ex ante,
přezkum ex post). Hodnocení členských států se týkají programů (nebo skupin
programů) na vnitrostátní nebo regionální úrovni, zatímco hodnocení Komise se týkají
fondů nebo programů na úrovni EU.
13

Při rozhodování jsou používána hodnocení
na úrovni programu a politiky

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

106 Komise navrhla a provedla celkově dobře koncipovaný systém hodnocení a

systém přezkumů ex post, který je srovnatelný se systémy většiny členských států 151.
OECD v roce 2018 zařadila systém EU pro hodnocení ex post v hierarchii systémů členů
OECD na 4. místo 152.

107 Zjistili jsme však dva hlavní problémy ovlivňující užitečnost hodnocení:
o

hodnocení nejsou využívána při rozhodování – jelikož se buď vůbec neprovádí,
nebo nejsou včas k dispozici; a pokud existují, nejsou při rozhodování využívána
dostatečně,

o

nezakládají se na řádných podkladech.
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1.

Hodnocení by měla být využívána při rozhodování

108 Hodnocení dopadu a hodnocení ex post se někdy neprovádějí.
Stanovisko k návrhu nařízení o společných ustanoveních
o

Na úrovni opatření se musí od roku 2002 u všech významných legislativních
návrhů provádět posouzení dopadu. Na rozdíl od ostatních období u období
2021–2027 Komise posouzení dopadů pro nařízení o společných ustanoveních
neprovedla. U jednotlivých nařízení pro sedm fondů, na něž se vztahuje nařízení
o společných ustanoveních, byla posouzení dopadů provedena. Tato posouzení
však nezahrnovala některé důležité otázky obecného významu 153.

o

Povinná hodnocení programů ex ante členskými státy přispěla k zajištění
robustnější intervenční logiky v rámci programů. Návrhy na období 2021–2027
však tento pozitivní trend opouštějí 154.

109 Druhým problémem je včasnost. Už jsme se zmínili (viz hlavní zásada č. 12) o

potížích s načasováním, kvůli kterým se nemohou výsledky hodnocení ex post, která se
provádějí po skončení programového období, stát podkladem pro legislativní návrhy
týkající se následujícího programového období. Jak zdůraznila Komise, hodnocení
období 2007–2013 bylo dokončeno v roce 2016, zatímco právní předpisy pro období
2014–2020 se připravovaly od roku 2011. Uvedené hodnocení tedy nemohlo být při
tvorbě programů rámce pro období 2014–2020 použito 155.

110 Legislativní rámec pro období 2014–2020 zavedl povinné hodnocení programů

(zahrnující účinnost) ze strany členských států v průběhu programového období. Podle
našeho názoru mohla taková hodnocení alespoň částečně řešit tento základní problém
s načasováním a sloužit jako podklad pro legislativní návrhy pro období 2021–2027. Do
konce roku 2017 však nebylo žádné takové hodnocení provedeno. Pro období 2021–
2027 se navrhuje, aby Komise rovněž provedla hodnocení fondů v polovině období,
která by v této souvislosti mohla poskytnout užitečné poznatky.

111 Třetím problémem je, že hodnocení se ne vždy využívají. Hodnocení programů
členskými státy ex post bylo v období 2007–2013 a 2014–2020 dobrovolné. Útvar
interního auditu zjistil nedostatky týkající se následných opatření (tj. využívání)
hodnocení členskými státy. Většina členských států ve vzorku útvaru interního auditu
například nevypracovala komplexní akční plán, který by se zabýval doporučeními
vyplývajícími z hodnocení. Podle návrhu Komise bude tento typ hodnocení v období
2021–2027 povinný.
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2.

Hodnocení by se měla zakládat na užitečných a spolehlivých důkazech

112 Již jsme poukázali na řadu problémů s existencí a spolehlivostí údajů (viz hlavní
zásady č. 5, 8 a 10). Tyto problémy mají na hodnocení také vliv.

Zvláštní zpráva o přezkumu právních předpisů EU ex post
Zjistili jsme, že i když byla hodnocení prováděna v souladu s požadavky právních
předpisů a osvědčenými postupy vymezenými v pokynech pro zlepšování právní
úpravy, nedostupnost údajů byla jedním z hlavních problémů bránících provádění
řádných přezkumů založených na důkazech 156.

113 Komise ve své hodnotící zprávě ex post za období 2007–2013 o „systému

provádění“ dospěla k závěru, že jedním z hlavních důvodů nedostatečného využívání
hodnocení vypracovaných členskými státy při tvorbě politik je omezená dostupnost
kvalitních údajů z monitorování a údajů o srovnávacích skupinách pro účely hodnocení
ex post 157. Návrhy Komise na období 2021–2027 zahrnují požadavek, aby členské státy
zajistily nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení 158.

6 – Průřezová zásada
14

Do cyklu je začleněna udržitelnost, aby byla
zajištěna dlouhodobá účinnost veřejných
intervencí

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

114 Udržitelnost je klíčovým prvkem dlouhodobé účinnosti veřejných intervencí159.

Hlavní známkou toho, že projekt dosáhl udržitelných výstupů a výsledků, je soustavný
tok čistých přínosů projektu po jeho dokončení 160.

115 Ne všechny projekty financované z EU jsou udržitelné (nebo u nich udržitelnost
nelze prokázat). Potřebu zajištění udržitelnosti a dosažení dlouhodobých výsledků je
třeba mít na paměti v průběhu celého cyklu provádění programu 161.
Fáze tvorby programů

116 Zajištění udržitelnosti vyžaduje analýzu a strategii ve fázi formulování programu

nebo projektu, aby byly konkrétní investice zachovány i z dlouhodobého hlediska 162.
Při nedávném auditu jsme zjistili, že na úrovni programu nebylo dosahování
dlouhodobých výsledků produktivních investic v podkladových programech ani v jiných
relevantních strategických dokumentech účinně prosazováno. Dosahování
dlouhodobých výsledků nebylo prioritou 163.
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117 Zvláštní otázkou týkající se finanční udržitelnosti jsou sazby účtované za

infrastrukturu spolufinancovanou EU. Zjistili jsme, že v období 2007–2013 tyto sazby
ne vždy podporovaly udržitelnost uskutečněných investic. Např. stočné účtované
domácnostem a průmyslovým podnikům bylo v mnoha případech příliš nízké na to, aby
umožnilo obnovu infrastruktury na konci její předpokládané hospodářské životnosti 164.
Aby se tento problém alespoň částečně vyřešil, právní předpisy na období 2014–2020
požadují, aby členské státy pro některé specifické oblasti (například odvětví
vodohospodářství) zavedly strategie, které zajistí udržitelný zdroj financování pro
uchování infrastruktury vytvořené prostřednictvím spolufinancovaných projektů
(předběžná podmínka č. 6.1).

118 Komise uznala, že příspěvek předběžných podmínek k udržitelnosti výsledků je
třeba posílit 165. V důsledku toho navrhované právní předpisy právní pro období 2021–
2027 ukládají, aby byly základní podmínky zachovány během celého období a nebyly
hodnoceny jen jednorázově.
Výběr projektů

119 Legislativní ustanovení pro všechna období ukládají členským státům, aby

zajistily, že příjemci (vlastníci projektů) vybraných projektů budou mít administrativní a
finanční kapacity k zachování projektu i po jeho dokončení. V našem auditu týkajícím
se podpory EU pro produktivní investice v podnikání jsme však zjistili, že kritéria výběru
dostatečně neodrážejí potřebu, aby projekty financované z EFRR dosahovaly
dlouhodobých výsledků 166. Navrhovaná ustanovení nařízení o společných ustanoveních
pro období 2021–2027 jsou už konkrétnější a vyžadují, aby členské státy přezkoumaly,
zda mají příjemci dostatek zdrojů na pokrytí provozních nákladů a nákladů na
údržbu 167.

120 U velkých investičních projektů (přes 50 milionů EUR) na období 2007–2013 a

2014–2020 bylo jedním z cílů povinné analýzy nákladů a přínosů zajistit finanční
životaschopnost spolufinancovaných investic. Velké projekty, u nichž nebyla provedena
kvalitní analýza nákladů a přínosů, měly často za následek finančně neživotaschopné
anebo nedostatečně využívané projekty 168. Návrh na zrušení velkých projektů, a tedy i
provádění povinných analýz nákladů a přínosů pro období 2021–2027, zvyšuje riziko
pro udržitelnost.
Prováděcí fáze

121 Pro všechna tři programová období právní předpisy ukládají příjemcům

obecnou povinnost udržet projekt po dobu pěti let po dokončení, aby nebyli nuceni
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financování vracet 169. V našem auditu týkajícím se podpory z EFRR pro produktivní
investice v podnicích jsme zjistili, že u všech auditovaných projektů byla zákonná doba
udržitelnosti dodržena 170.

122 Tato ustanovení však ne vždy odrážejí skutečný životní cyklus aktiv, který může
být mnohem delší než 5 let. Vzniká tak riziko, že příjemci mohou aktivum po uplynutí
příslušného období vyřadit.

Zvláštní zpráva o podpoře EFRR pro podnikatelské inkubátory
Zjistili jsme, že zavedené systémy umožňují, aby po konci období udržitelnosti přešla
významná část hodnoty veřejného financování na majitele inkubátorů 171.
Fáze monitorování / sestavování zprávy / hodnocení

123 Zajištění udržitelnosti vyžaduje odpovídající monitorování během celého

životního cyklu projektu i poté 172. Zjistili jsme, že údaje o udržitelnosti byly někdy
neúplné.

Zvláštní zpráva o podpoře z EU pro produktivní investice v podnicích
Zjistili jsme, že na konci pětiletého období udržitelnosti nebylo téměř u poloviny
všech projektů kvůli omezeným informacím z monitorování možné provést
posouzení udržitelnosti. Bylo tomu tak, protože řídicí orgány potřebné údaje z
monitorování neshromažďovaly nebo protože příslušné dokumenty už nebyly k
dispozici z důvodu uplynutí doby povinné archivace. Celkově zůstávalo monitorování
požadavků právních předpisů v oblasti udržitelnosti po dokončení projektů co do
rozsahu omezené a u různých programů se lišilo. Konkrétně řídicí orgány vzhledem
k tomu, že neexistoval zákonný požadavek, aby tak činily, ukončovaly v souladu s
právními předpisy monitorování vývoje projektů okamžitě po skončení období
udržitelnosti 173.

124 Jak konstatuje Evropský parlament – což jen dále dokresluje, jak malý význam
se této otázce přikládá – veřejný sektor jeví o tuto záležitost jen omezený zájem, a
proto jsou o udržitelnosti výsledků projektů financovaných z EFRR k dispozici pouze
neúplné údaje 174. Nenalezli jsme rovněž žádná hodnocení programů produktivních
investic, která by zahrnovala specifické posouzení udržitelnosti výsledků 175.
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Závěrečné poznámky
125 Intervence politiky soudržnosti mohou nejen příznivě ovlivnit výkonnost

členských států a regionů, ve kterých jsou prováděny, ale mohou také mít vedlejší
účinky jinde v EU. Pro další zvýšení pozitivního účinku této politiky se EU snažila u svých
výdajů v oblasti soudržnosti posílit orientaci na výkonnost. Zúčastněné strany, kterých
je mnoho, mají někdy odlišné nebo dokonce protichůdné názory na to, jak toho lze
dosáhnout.

126 Obecný legislativní rámec EU a pravidla zaměřená konkrétně na politiku

soudržnosti prošly postupným vývojem. V současnosti tento rámec tvoří řada klíčových
prvků, které jsou nezbytné pro účinný systém řízení výkonnosti, i když navrhované
právní předpisy pro období 2021–2027 do určité míry zaměření na výkonnost omezují.
Tomuto obecnému zlepšení na koncepční úrovni však ne vždy odpovídá způsob, jakým
se tato politika provádí.

127 Zmíněné hlavní zásady, které jsme identifikovali, se týkají celého cyklu řízení

politiky, počínaje strategickým plánováním přes provádění až po fázi sestavování
zprávy a hodnocení. Hlavním zásadám je nadřazen pojem přidané hodnoty EU –
„hodnoty plynoucí ze zásahu Unie, jež doplňuje hodnotu, která by jinak vznikla činností
samotných členských států“. V minulosti jsme už uvedli, že u výdajových programů, při
nichž nevzniká evropská přidaná hodnota, je z podstaty nepravděpodobné, že
představují účinné a účelné využití peněz daňových poplatníků EU. Zjistili jsme také, že
je těžké určit skutečnou přidanou hodnotu EU, zejména tam, kde funguje sdílené
řízení, jako je tomu v případě soudržnosti.

128 Řešením pro oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost, jsou věnována
doporučení obsažená v našich dřívějších zprávách. Patří k nim:
o

potřeba jasných priorit EU – s příslušnými cíli –, k nimž by měly výdaje na
soudržnost přispívat, zefektivnění a zjednodušení strategických rámců s cílem
vytvořit soudržný soubor rámcových cílů převedených do podoby operačních cílů
(hlavní zásada č. 1),

o

nutnost, aby revize programů zohledňovaly hlediska výkonnosti, včetně lepších
výsledků (hlavní zásada č. 9).

129 Poukázali jsme také na skutečnost, že legislativní rámec by měl být připraven se
začátkem programového období, protože zpoždění v provádění mají vliv na následné
fáze cyklu. Narůstající zpoždění při provádění společně s překryvy období způsobilosti
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odklání pozornost od hledisek výkonnosti směrem k čerpání prostředků (viz hlavní
zásada č. 7) a omezují možnosti využití údajů o výkonnosti pro účely hodnocení nebo
pro účely strategického plánování (viz hlavní zásada č. 12 a 13).
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Příloha
Příloha I – Vývoj orientace na výkonnost v právních předpisech v oblasti politiky soudržnosti
Níže uvedená tabulka u každé hlavní zásady uvádí, zda byla v příslušných právních předpisech, jimiž se řídí programy politiky soudržnosti,
stanovena kritéria, z nichž vychází naše závěry. Rozvedli jsme většinu kritérií tak, aby obsahovala více podrobností, než je uvedeno v analýze
každé hlavní zásady v textu dokumentu. Abychom poskytli ucelený obraz, analyzovali jsme všechna programová období od začátku politiky
soudržnosti.
1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

Zásady strategického plánování
1. EU vypracovala jednoznačnou a konzistentní vizi toho, čeho chce za pomoci fondů politiky soudržnosti dosáhnout, a k níž je třeba přistupovat odpovědně a uvést ji do
praxe.
Existence zastřešující strategie pro celou EU
Strategické cíle EU byly přetransformovány do cílů politiky soudržnosti
2. Přidělování finančních prostředků členským státům zohledňuje zjištěné potřeby a zakládá se na údajích o výkonnosti.
Metoda přidělování je stanovena v právních předpisech.
Přidělování se odvozuje od HDP.
Přidělování se odvozuje od potřeb v konkrétních oblastech.
Přidělování vychází z dosavadních údajů o výkonnosti.

Zásady tvorby programů
3. Platí jednoznačná intervenční logika.
Existence povinné národní strategie (např. národního strategického referenčního rámce, dohody o
partnerství)
Vymezení cílů/priorit na vnitrostátní úrovni
Společná strategie EU přetransformovaná do cílů na úrovni členských států s cílovými hodnotami
(očekávanými hlavními výsledky)
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1989–
1993
Stanovení a formulování potřeb na vnitrostátní úrovni
Existence povinných programů
Stanovení a formulování potřeb na úrovni programu
Vymezení cílů na úrovni programu
Vymezení činností, které řeší cíle na úrovni programu.
Standardizovaná šablona programu popisující harmonizovaným způsobem intervenční logiku
Rozdělení finančních údajů podle kódů pro typy intervencí na úrovni programu
4. Financování musí být vhodně zaměřené.
Existence požadavků na tematické zaměření, které zavazují všechny členské státy, aby vyčlenily určitou částku
na prioritní oblasti EU.
Existence předběžných podmínek / základních podmínek, které pomáhají zaměřit prostředky podle cílové
oblasti / druhu příjemců.
5. Je zaveden jednoduchý a konzistentní rámec měření výkonnosti.
Ukazatele výstupů (specifické pro jednotlivé programy)
Ukazatele výstupů (společné pro EFRR/FS/ESF)
Ukazatele výsledků (specifické pro jednotlivé programy)
Ukazatele výsledků (společné pro EFRR/FS/ESF)
Povinné uvedení předem (tj. při přijetí programu) stanovených ukazatelů výstupu a výsledků v programech
Výchozí a cílové hodnoty výstupů a výsledků specificky vyžadované v šabloně programu
Milníky potřebné pro výstupy (*pro období 2014–2020 omezeny pouze na výkonnostní rámec)
Milníky potřebné pro výsledky (*pro období 2014–2020 omezeny pouze na výkonnostní rámec)
Harmonizovaná definice ukazatelů výstupů a výsledků v oblasti soudržnosti
6. Jsou zavedeny mechanismy pro stimulaci výkonnosti.
Potřeba splnit určité strategické / regulační podmínky pro účinné využívání fondů (předběžné podmínky /
základní podmínky)
Povinná výkonnostní rezerva / přezkum v polovině období s přihlédnutím k výkonnosti na úrovni programu
Výplata konečného zůstatku programu spojená s dosažením cílových hodnot (uzávěrka)
Finanční opravy projektů, nejsou-li splněny dohodnuté výsledky (*omezeny pouze na výkonnostní rámec)
Přímé sestavování rozpočtu podle výkonnosti – platby při splnění podmínek a dosažení výsledků (nepovinné)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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Provázanost úhrady finančních prostředků EU s požadavky na správu ekonomických záležitostí (evropský
semestr, doporučení pro jednotlivé země)

Prováděcí zásady
7. Členské státy čerpají prostředky z politiky soudržnosti včas.
Lhůty pro předkládání národních strategií a programů
Jasné lhůty pro pověřování (v případě potřeby)
Zjednodušení procesu pověřování (převzetí předchozích systémů)
Existence finančních pravidel pro včasné čerpání pouze podle pravidla (N + 2) nebo (N + 3)
Lhůty pro předložení dokumentace k uzávěrce (14 nebo 15 měsíců po skončení období způsobilosti)
Lhůta pro Komisi k dokončení posouzení uzávěrky a úhradě konečného zůstatku
Zahrnutí šablon pro programové dokumenty do nařízení o společných ustanoveních před začátkem
programového období
Požadavky zajišťující včasné provádění projektů
8. Při výběru projektů a jejich provádění je uplatňován přístup orientovaný na výkonnost.
Požadavek, aby členské státy stanovily a uplatňovaly kvalifikační kritéria pro výběr projektů.
Požadavek, aby členské státy poskytly potenciálním příjemcům informace o možnostech financování a procesu
výběru.
Požadavek, aby členské státy stanovily kritéria výběru, která zajistí, aby vybrané projekty přispívaly k cílům a
výsledkům.
Existují další požadavky na kvalitu, pokud jde o kritéria výběru (nákladová efektivnost, soulad se základními
podmínkami).
Kritéria výběru vyžadují určení alespoň jednoho ukazatele výsledků odpovídajícího cílům programu.
Požadavek, aby členské státy stanovily priority pro projekty, které mají být vybrány.
Komise může vznášet připomínky ke kritériím výběru, na které musí členské státy reagovat.
Povinné zahrnutí ukazatelů výkonnosti do grantových dohod
Povinnost provádět financované projekty co nejefektivnějším způsobem z hlediska nákladů (uplatnění
právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek)
Povinnost provádět financované projekty co nejefektivnějším způsobem z hlediska nákladů (analýza nákladů a
přínosů, mezera ve financování)

1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50
1989–
1993
9. Přezkum programů je založen na informacích o faktorech výkonnosti, včetně výsledků.
Změny programů jsou možné pouze za určitých podmínek (např. socioekonomické okolnosti, obtíže při
provádění).
Povinné posouzení dopadu změn na cíle (pro členské státy a Komisi) a potřeba zdůvodňovat navrhované
změny programů
Povinné posouzení dopadu změn na ukazatele ve výkonnostním rámci
Všechny revidované programy vyžadují schválení Komisí

Zásady monitorování a sestavování zpráv
10. Systémy monitorování zajišťují včasné a kvalitní údaje o výkonnosti.
Požadavek, aby členské státy zavedly systém zaznamenávání a uchovávání údajů z monitorování v
elektronické podobě.
Požadavek, aby členské státy ve svých programových dokumentech popsaly mechanismy pro shromažďování a
zpracování údajů (předběžná podmínka č. 7)
Fungování systému je už v rané fázi provádění auditováno nezávislým auditním orgánem.
Povinná výměna informací mezi příjemci a orgány pomocí elektronických prostředků (e-soudržnost)
Požadavek, aby členské státy předávaly údaje elektronicky prostřednictvím IT systému Komise ve
strukturované podobě.
Řídicí orgány potvrzují Komisi spolehlivost údajů o výkonnosti ve svých prohlášeních řídicího subjektu.
Auditní orgány potvrzují posouzení řídicích orgánů týkající se spolehlivosti údajů o výkonnosti prostřednictvím
výroku auditora.
Monitorovací výbor zkoumá a potvrzuje údaje o kvalitě, které řídicí orgán předává Komisi.
Úloha Komise při zkoumání údajů je vymezena v nařízení o společných ustanoveních.
Komise může pozastavit platby, pokud existují závažné nedostatky v kvalitě a spolehlivosti systému
monitorování nebo údajů o společných a specifických ukazatelích.
11. Je stanovena jednoznačná odpovědnost, pokud jde o výkonnost.
Požadavek, aby členské státy předávaly Komisi údaje o plnění programů pro všechny fondy.
Povinné výroční zprávy o provádění předkládané členskými státy
Strategické zprávy požadované Komisí
Údaje o výkonnosti jsou snadno a veřejně dostupné online.
Komise je povinna výslovně přijmout výstupy a výsledky dosažené v době uzávěrky programu.
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1989–
1993
12. Údaje o výkonnosti se používají k přijetí nápravných opatření a opírá se o ně proces strategického plánování.
Předpokládá se, že údaje o výkonnosti budou použity při rozhodování na strategické úrovni (přezkum v
polovině období).
Předpokládá se, že údaje o výkonnosti budou použity při rozhodování na úrovni programu (výkonnostní
rezerva, přezkum v polovině období a opravy v případě nedostatečné výkonnosti).
Formální schválení výkonnosti programů Komisí
Formální schválení výkonnosti programů monitorovacím výborem
Výroční přezkumné jednání Komise a členských států o přezkoumání výkonnosti každého programu

Zásady hodnocení
13. Při rozhodování se využívají hodnocení provedená na úrovni programu a politiky.
Posouzení dopadu právních předpisů ex ante v oblasti soudržnosti Komisí
Povinné hodnocení programů ex ante členskými státy
Povinné hodnocení v polovině období / průběžné hodnocení programů členskými státy týkající se účinnosti
Povinné hodnocení programů ex post členskými státy
Povinné hodnocení politiky/fondů v polovině období Komisí
Povinné hodnocení politiky/fondů ex post Komisí

Průřezová zásada
14. Do cyklu je začleněna udržitelnost, aby byla zajištěna dlouhodobá účinnost veřejných intervencí.
Řídicí orgány jsou povinny při výběru projektů přezkoumat (finanční a administrativní) kapacitu příjemců k
udržení projektů.
Členské státy musí přezkoumat, zda mají příjemci dostatečné zdroje na pokrytí provozních nákladů a nákladů
na údržbu.
Velké projekty (> 50 milionů EUR) mají být doplněny analýzou nákladů a přínosů, která zahrnuje i finanční
životaschopnost projektů.
Příjemci jsou povinni provozovat projekty (projekty / produktivní investice a infrastrukturu) po dobu nejméně
5 let.
Předběžné podmínky nebo základní podmínky vyžadují strategický rámec, který zajišťuje udržitelnost investic.
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Poznámky na konci textu
1

Článek 33 finančního nařízení.

2

Články 174 až 178 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

3

Lisabonská strategie nabyla účinnosti přibližně v době programového období 2000–
2006, ale nebyla zohledněna v legislativním rámci politiky soudržnosti pro toto
období.

4

COM(2018) 375 ze dne 29. května 2018.

5

KOM(2010) 700 v konečném znění ze dne 19. října 2010, Přezkum rozpočtu EU.

6

Nařízení o společných ustanoveních (EU) č. 1303/2013, preambule a sdělení Komise.

7

Důvodová zpráva, část 5, COM(2018) 375 final.

8

K období 2021–2027 Komise uvádí, že její návrhy týkající se budoucí politiky
soudržnosti jsou určeny na podporu plnění politických priorit dohodnutých v
Bratislavě a Římě.

9

Výroční zpráva za rok 2010, bod 8.33.

10

Stanovisko č. 6/2018, bod 13.

11

Stanovisko č. 6/2018, bod 17.

12

Informační dokument: Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na
období 2021–2027, bod 16.

13

Výroční zpráva za rok 2017, bod 3.9.

14

Výroční zpráva za rok 2017, bod 3.85.

15

Výroční zpráva za rok 2014, body 3.9, 3.87 a 3.97.

16

Výzkum pro Výbor pro regionální rozvoj – Building Blocks for a Future Cohesion
Policy – First Reflections (Stavební bloky pro budoucí politiku soudržnosti – první
úvahy), 2017, EP, s. 25, Comparative study on the visions and options for Cohesion
Policy after 2013, (Srovnávací studie o vizích a možnostech politiky soudržnosti po
roce 2013), 2011, EP s. 53 a 56, Budgeting and performance in the European Union:
A review by the OECD in the context of EU budget focused on results (Tvorba
rozpočtu a výkonnost v Evropské unii: přezkum OECD v kontextu rozpočtu EU
zaměřeného na výsledky), OECD 2017, s. 2.

17

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.17. Dalšími příklady jsou: Zvláštní zpráva
č. 16/2015, bod 120, zvláštní zpráva č. 18/2017, bod 78, zvláštní zpráva č. 19/2018,
bod 97, zvláštní zpráva č. 23/2018, bod 85.
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18

Zvláštní zpráva č. 13/2017, bod 88. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 2/2015, bod 110, zvláštní zpráva č. 3/2015, bod 89, zvláštní zpráva
č. 8/2016, bod 99.

19

Zvláštní zpráva č. 19/2018, body 26 až 36 a situační zpráva: Na cestě k úspěšnému
odvětví dopravy v EU: výzvy k řešení, bod 68. Další příklady dokládající tuto
skutečnost jsou: zvláštní zpráva č. 5/2017, bod 160, zvláštní zpráva č. 1/2015, bod
53, zvláštní zpráva č. 18/2017, bod 82, Informační dokument o integraci migrantů,
bod VII, zvláštní zpráva č. 23/2018, bod 88, zvláštní zpráva č. 23/2015 a bod 182.

20

Zvláštní zpráva č. 16/2016, body II, VII, VIII.

21

Výroční zpráva za rok 2010, bod 8.33 a výroční zpráva za rok 2014, bod 3.97.

22

Výzkum pro Výbor pro regionální rozvoj: Implementation of Cohesion Policy in the
2014–2020 Programming Period (Provádění politiky soudržnosti v programovém
období 2014–2020), 2016, EP, s. 62 a Comparative study on the visions and options
for Cohesion Policy after 2013 (Srovnávací studie o vizích a možnostech politiky
soudržnosti po roce 2013), EP 2011, s. 62.

23

Zvláštní zpráva č. 12/2018, bod 80. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 1/2015, bod 53, zvláštní zpráva č. 14/2016, body 30 a 131, zvláštní
zpráva č. 18/2017, bod 78, zvláštní zpráva č. 25/2012, bod 63.

24

Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results (Tvorba rozpočtu a výkonnost v Evropské
unii: přezkum OECD v kontextu rozpočtu EU zaměřeného na výsledky), OECD 2017,
s. 2.

25

Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, COM 2010 xxiv.

26

The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 Strategy
(Rozměr politiky soudržnosti při provádění strategie Evropa 2020), EP 2015, s. 13.

27

Výroční zpráva za rok 2014, body 3.88 a 3.97.

28

Výroční zpráva za rok 2014, body 3.47, 3.48 a 3.91.

29

Výroční zpráva za rok 2014, odpověď Komise k bodu 3.13.

30

Výroční zpráva za rok 2012, bod 10.4.

31

Rychlý přezkum: Rozdělení prostředků na politiku soudržnosti na období 2021–2027
mezi členské státy (2019).

32

Berlínská metoda zahrnuje různé metody výpočtu pro tři různé kategorie regionů
(méně rozvinuté, přechodové a rozvinutější regiony).

33

Výroční zpráva za rok 2017, bod 3.6.
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34

OECD (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the
context of EU budget focused on results (Rozpočet a výkonnost v Evropské unii –
přezkum v kontextu rozpočtu EU zaměřeného na výsledky), s. 32.

35

Stanovisko č. 7/2011, bod 4, zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 82.

36

OECD (2017), Budgeting and performance in the European Union – A review in the
context of EU budget focused on results (Rozpočet a výkonnost v Evropské unii –
přezkum v kontextu rozpočtu EU zaměřeného na výsledky); oddíly 1.2.1, 1.2.2
a 1.2.3.

37

Názvy těchto rámců v jednotlivých programových obdobích byly rámec podpory
Společenství pro období 2000–2006, NSRR (Národní strategické referenční rámce)
pro období 2007–2013 a dohody o partnerství pro programová období 2014–2020 a
2021–2027.

38

Nařízení (EU) č. 1303/2013, 88. bod odůvodnění a článek 55.

39

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.58.

40

Evropský parlament, Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper
assessing the implementation of the reform in the programming for Cohesion policy
2014–2020 (Účinnost a přidaná hodnota soudržnosti, neoficiální dokument
hodnotící provádění reformy v tvorbě programů politiky soudržnosti na období
2014–2020), 2015, s. 15.

41

Stanovisko č. 6/2018, body 54 a 55.

42

Zvláštní zpráva č. 19/2018, bod 99. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 06/2014, bod 28, zvláštní zpráva č. 08/2015, body 65–66, zvláštní
zpráva č. 08/2016, bod 99, zvláštní zpráva č. 05/2017, bod 170, zvláštní zpráva
č. 21/2012, bod 51, zvláštní zpráva č. 23/2012, bod 67, zvláštní zpráva č. 23/2015,
bod 175, zvláštní zpráva č. 16/2016, bod 27.

43

Zvláštní zpráva č. 05/2017, body 143 a 165.

44

Zvláštní zpráva č. 2/2012, body 116 a 117 a zvláštní zpráva č. 19/2016, bod 150.

45

Zvláštní zpráva č. 19/2016, bod 150. Dalším příkladem dokládajícím tuto skutečnost
je zvláštní zpráva č. 14/2016, bod 47.

46

Zvláštní zpráva č. 25/2012, bod 18 a zvláštní zpráva č. 23/2015, body 170–171.

47

Stanovisko č. 7/2011, bod 11.

48

Návrh nařízení o společných ustanoveních – COM(2018) 375, článek 4, návrh
nařízení o EFRR/FS – COM(2018) 372, článek 3, návrh nařízení o ESF+ –
COM(2018) 382, článek 7.

49

Zvláštní zpráva č. 2/2017, body 68, 70 a tabulky 2 a 3.
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50

Stanovisko č. 6/2018, bod 18 a zvláštní zpráva č. 2/2017, body 67 až 80.

51

Evropský parlament: Strategic coherence of Cohesion policy: comparison of the
2007–2013 and 2014–2020 programming periods (Strategická soudržnost politiky
soudržnosti: srovnání programových období 2007–2013 a 2014–2020), s. 51,
Výzkum pro Výbor pro regionální rozvoj – Building Blocks for a Future Cohesion
Policy – First Reflections (Stavební bloky pro budoucí politiku soudržnosti – první
úvahy), 2017, EP, s. 19.

52

Předběžné podmínky zahrnují regulační, strategické a institucionální podmínky,
které by měly být splněny před prováděním programů (období 2014–2020).

53

Viz hlavní zásada č. 3 – 1. všechny příklady, kromě nedávného 19/2018.

54

Zvláštní zpráva č. 15/2017, příloha II, bod 1.

55

Návrh nařízení o společných ustanoveních COM(2018) 375, článek 11.

56

Výroční zpráva za rok 2015 body 3.54 a 3.92.

57

Zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 81. Dalším příkladem dokládajícím tuto skutečnost
je zvláštní zpráva č. 2/2017, bod 137.

58

Stanovisko č. 6/2018, bod 58.

59

Informační dokument: Integrace migrantů ze zemí mimo EU (2/2018) VIII. Další
příklady dokládající tuto skutečnost jsou zvláštní zpráva č. 16/2016, bod 48, zvláštní
zpráva č. 21/2018, bod 67, zvláštní zpráva č. 1/2017, bod 84, zvláštní zpráva
č. 12/2014, bod 33, zvláštní zpráva č. 23/2015, bod 169, zvláštní zpráva č. 2/2012,
bod 121, zvláštní zpráva č. 25/2012, bod 61.

60

Výroční zpráva za rok 2014, body 3.55 a 3.92, zvláštní zpráva č. 2/2017, bod 75,
tabulka 5 a body 124 až 126.

61

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.49.

62

Např. zvláštní zpráva č. 21/2012, bod 51.

63

Výroční zpráva za rok 2014, body 3.50 a 3.92.

64

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.51, a zvláštní zpráva č. 2/2017, příloha I.

65

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.52.

66

Stanovisko č. 6/2018, bod 59.

67

Informační dokument Budoucnost financí EU, bod 38, a stanovisko č. 6/2018,
body 66 a 67.

68

Informační dokument Zjednodušení provádění politiky soudržnosti po roce 2020,
bod 59, a zvláštní zpráva č. 2/2017, bod 147.

69

Stanovisko č. 6/2018, bod 66.
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70

Komise má možnost pozastavit platby v případě závažného selhání týkajícího se
dosažení milníků určité priority (čl. 142 odst. 1 písm. f) nařízení č. 1303/2013) a
ukládat finanční opravy v případě závažného neplnění cílů (čl. 144 odst. 4 nařízení č.
1303/2013).

71

Stanovisko č. 7/2011, bod 18, výroční zpráva za rok 2014, bod 3.64.

72

Zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 83, zvláštní zpráva č. 15/2017, bod 106.

73

Stanovisko č. 6/2018, bod 77.

74

Stanovisko č. 6/2018, body 45 a 46.

75

Zvláštní zpráva č. 15/2017, body 60 a 61.

76

Zpráva Světové banky o politice soudržnosti v EU, 2018, s. 131.

77

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.63.

78

Zvláštní zpráva č. 36/2016, bod 126.

79

Stanovisko č. 6/2018, bod 76.

80

Výroční zpráva za rok 2014, bod 6.85 a rámeček 6.9.

81

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 82

82

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 26.

83

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 14.

84

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 83.

85

Zvláštní zpráva č. 2/2017, bod IV.

86

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 16.

87

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 83 a obrázek 4, a zvláštní zpráva č. 2/2018, bod 49.

88

Zvláštní zpráva č. 17/2018, body 14 a 18.

89

Stanovisko č. 6/2018, bod 52.

90

Stanovisko č. 6/2018, body 47 a 100.

91

Zvláštní zpráva č. 2/2015, bod 40, zvláštní zpráva č. 1/2014, bod 51, zvláštní zpráva
č. 2/2012, bod 122, zvláštní zpráva č. 2/2015, bod 109.

92

Zvláštní zpráva č. 2/2015, bod 40.

93

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 84.

94

Zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 9.

95

Stanovisko č. 6/2018, bod 26.

96

Výroční zpráva za rok 2017, bod 2.19.
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97

Zvláštní zpráva č. 36/2016, bod 129.

98

Zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 6.

99

Effectiveness and Added Value of Cohesion, Non-paper assessing the
implementation of the reform in the programming for Cohesion policy 2014–2020
(Účinnost a přidaná hodnota soudržnosti, neoficiální dokument hodnotící provádění
reformy v tvorbě programů politiky soudržnosti na období 2014–2020), EP 2015,
s. 18.

100 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 75.

101 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 75.

102 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 77.

103 Např.

zvláštní zpráva č. 20/2014, bod 64.

104 Stanovisko

č. 6/2018, body 85 a 86. Návrh nařízení o společných ustanoveních pro
období 2021–2027 navrhuje svěřit Komisi další pravomoci při schvalování kritérií
výběru (čl. 67 odst. 2) a požaduje, aby stanovení priority projektů (čl. 67 odst. 1) a
jejich výběr zajišťovaly, že operace budou v souladu s příslušnými strategiemi
zajišťujícími plnění základních podmínek (čl. 67 odst. 3 písm. b)) a představovaly
nejlepší vztah mezi výší podpory, provedenými činnostmi a dosažením cílů (čl. 67
odst. 3 písm. c)).

105 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 83 – doporučení č. 1.

106 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 82.

107 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 82.

108 Stanovisko

č. 6/2018, body 93, 94 a 97.

109 Zvláštní

zpráva č. 21/2012, bod 51. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 6/2014, bod 52, zvláštní zpráva č. 21/2014, bod 70, zvláštní zpráva
č. 5/2013, bod 53.

110 Zvláštní

zpráva č. 17/2018, body 87 a 90.

111 Článek

33 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 konstatuje, že
OP lze revidovat v případě: významných socioekonomických změn, významných
změn priorit EU, vnitrostátních nebo regionálních priorit nebo s ohledem na
hodnocení, které vykazuje významný odklon od původně stanovených cílů, nebo v
důsledku obtíží při provádění.

112 Článek

30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne
17. prosince 2013.

113 Příloha

II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.
prosince 2013.
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114 Stanovisko
115 Čl.

č. 6/2018, body 29 a 45.

19 odst. 5 návrhu nařízení COM(2018) 375 final.

116 Stanovisko

č. 6/2018, body 27 a 30.

117 Zvláštní

zpráva č. 17/2015, bod 78. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 87, zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 90.

118 Výroční

zpráva za rok 2013, bod 10.14.

119 Zvláštní

zpráva č. 20/2014, bod 65. Dalším příkladem dokládajícím tuto skutečnost
je: zvláštní zpráva č. 17/2018, bod 52 a rámeček 5.

120 Zvláštní

zpráva č. 16/2016, bod 44.

121 Zvláštní

zpráva č. 16/2016, body 42, 43 a 84.

122 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 38.

123 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, body 39 a 79.

124 Čl.

63 odst. 4 návrhu nařízení COM(2018) 375 final.

125 Stanovisko

č. 6/2018, bod 64.

126 Zvláštní

zpráva č. 05/2017, bod 173. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 12/2017, bod 109, zvláštní zpráva č. 2/2012, bod 121, zvláštní
zpráva č. 8/2015, bod 69, zvláštní zpráva č. 23/2015, bod 169, zvláštní zpráva
č. 2/2015, bod 112, zvláštní zpráva č. 3/2016, bod 117, zvláštní zpráva č. 23/2016,
bod 35, zvláštní zpráva č. 14/2016, bod 130, zvláštní zpráva č. 14/2016, bod 88,
zvláštní zpráva č. 4/2016, bod 89, zvláštní zpráva č. 14/2016, bod 84, výroční zpráva
za rok 2010, body 8.28 a 8.29, zvláštní zpráva č. 8/2018, bod 102, a zvláštní zpráva
č. 21/2012, bod 51.

127 Zvláštní

zpráva č. 17/2015, odpověď Komise k bodům 85, 86 a doporučení č. 3.

128 Zvláštní

zpráva č. 20/2014, bod 66. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
zvláštní zpráva č. 36/2016, bod 126, zvláštní zpráva č. 20/2012, bod 73, zvláštní
zpráva č. 20/2014, bod 66.

129 Zvláštní

zpráva č. 21/2018, bod 79. Další příklady dokládající tuto skutečnost jsou:
výroční práva za rok 2010, body 8.28 a 8.29, zvláštní zpráva č. 17/2015, bod 85,
zvláštní zpráva č. 17/2015, bod 86.

130 Stanovisko
131 Výroční
132

č. 6/2018, bod 64.

zpráva za rok 2010, bod 8.58.

Např. zvláštní zpráva č. 25/2012, bod 63, výroční zpráva za rok 2014, bod 3.89,
zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 72, a výroční zpráva za rok 2017, bod 3.81.
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133 Výroční

zpráva za rok 2016, bod 3.77, doporučení č. 2, Informační dokument: Návrh
Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027, bod 38.

134 Výroční

zpráva za rok 2016, bod 3.24 okruh a).

135 Výroční

zpráva za rok 2016, bod 3.28 okruh b), výroční zpráva za rok 2016, bod 3.32.

136 Výroční

zpráva za rok 2016, body 3.73 až 3.77 a doporučení č. 6.

137 Stanovisko

č. 6/2018, bod 67.

138 Stanovisko

č. 6/2018, bod 10.

139

Výroční zpráva za rok 2014, bod 3.34.

140 Zvláštní

zpráva č. 36/2016, bod 123.

141 Výroční

zpráva za rok 2013, bod 10.61.

142 Výroční

zpráva za rok 2016, bod 3.73–5.

143 Výroční

zpráva za rok 2017, bod 3.2.

144 Stanovisko

č. 6/2018, bod 67.

145 Stanovisko

č. 6/2018, bod 66.

146 Výzkum

pro Výbor pro regionální rozvoj: Implementation of Cohesion Policy in the
2014–2020 Programming Period (Provádění politiky soudržnosti v programovém
období 2014–2020), 2016, EP s. 8.

147 Zvláštní

zpráva č. 3/2010, bod 86.

148 Zvláštní

zpráva č. 17/2015, body 69 až 72 a rámeček 9. Další příklady dokládající tuto
skutečnost jsou: zvláštní zpráva č. 12/2017, bod 109, zvláštní zpráva č. 20/2014, bod
64, zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 74, zvláštní zpráva č. 1/2017, bod 84, informační
dokument č. 2/2018, bod VI.

149 Zvláštní

zpráva č. 12/2018, body 79 a 87. Další příklady dokládající tuto skutečnost
jsou: zvláštní zpráva č. 23/2018, bod 84, a výroční zpráva za rok 2017, bod 3.81.

150 V

této části se nezabýváme hodnoceními programů „v polovině období“, protože se
domníváme, že ačkoli mohou být užitečné pro případné úpravy v provádění
programu nebo k přijetí nápravných opatření, nemají přímý dopad na výkonnost.

151 Zvláštní

zpráva č. 16/2018, bod 83.

152 OECD

Regulatory Policy Outlook 2018 (Pohled OECD na regulační politiku pro rok
2018), s. 68–69.

153 Stanovisko

č. 6/2018, bod 5. Dalším příkladem je zvláštní zpráva č. 3/2015, bod 89.
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154 Stanovisko

č. 6/2018, bod 55. Také se tomu věnuje zvláštní zpráva č. 2/2017, bod
83, a stanovisko č. 1/2017, bod 87.

155 Závěrečný

pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadu, průvodní
dokument návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro
regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a o mechanismu řešení právních a správních
překážek v přeshraničním kontextu týkajícím se zvláštních ustanovení týkajících se
cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti, s. 12. Dalšími příklady jsou:
zvláštní zpráva č. 5/2017, bod 181, a zvláštní zpráva č. 21/2018, bod 82.

156 Zvláštní

zpráva č. 16/2018, body 87, 88 a 91. Dalším příkladem dokládajícím tuto
skutečnost je zvláštní zpráva č. 02/2017, bod 152.

157 Hodnocení

ex post programů politiky soudržnosti za období 2007–2013, se
zaměřením na Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond
(ESF) a Fond soudržnosti (FS), pracovní balíček 12 „Systém provádění“ – s. 135
a 143.

158 Čl.

39 odst. 4 návrhu nařízení COM(2018) 375 final.

159 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 10.

160 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 8. Právní předpisy ukládají příjemcům povinnost
udržet projekty po dobu nejméně pěti let po dokončení, aby nebyli nuceni čerpané
spolufinancování vracet. Speciálně pro případ malých a středních podniků byla tato
lhůta stanovena na 3 roky a pro rozsáhlou infrastrukturu, pokud je přemístěna
mimo EU, platí od období 2014–2020 lhůta 10 let.

161 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 44.

162 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 11.

163 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, body VIII a 100.

164 Zvláštní

zpráva č. 2/2015, body 106 a 118. Dalším příkladem dokládajícím tuto
skutečnost je zvláštní zpráva č. 3/2016, bod 57.

165 Čistá

přidaná hodnota předběžných podmínek Evropských strukturálních a
investičních fondů, COM(2017), s. 19.

166 Zvláštní
167 Čl.

zpráva č. 8/2018, bod 101.

67 odst. 3 písm. d) návrhu nařízení COM(2018) 375 final.

168 Např.
169 Pro

zvláštní zpráva č. 5/2013, body 14, 15 a 52.

odlišné scénáře platí jiná pravidla. Např. článek 71 nařízení (EU) č. 1303/2013. U
malých a středních podniků je doba návratnosti stanovena na 3 roky a u rozsáhlé
infrastruktury, pokud je přemístěna mimo EU, platí od období 2014–2020 lhůta 10
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let. A od období 2014–2020 musí příjemci projekty udržet po dobu 5 let od data
výplaty konečného zůstatku příjemci.
170 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 96.

171 Zvláštní

zpráva č. 7/2014, bod 84.

172 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, body 11 a 68.

173 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, body 26, 74 a 76.

174 Studie

Aspect of durability in the assessment of effectiveness of support for
businesses under Structural and Cohesion Funds (Otázka udržitelnosti při posuzování
účinnosti podpory pro podniky v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti),
EP, 2013, s. 8 a 67.

175 Zvláštní

zpráva č. 8/2018, bod 76.

Tým EÚD
Tento informační dokument o Zajišťování výkonnosti v politice soudržnosti schválil
auditní senát II „Investice ve prospěch soudržnosti, růstu a začleňování“, jemuž
předsedá členka EÚD Iliana Ivanovová. Tento úkol vedla členka EÚD Iliana Ivanovová a
podporu jí poskytoval vedoucí kabinetu Mihail Stefanov a tajemník kabinetu James
Verity, vyšší manažer Emmanuel Rauch, vedoucí úkolu Florence Fornaroliová a auditoři
Bernard Witkos, Nils Odins a Zhivka Kalaydzhievová.

Zleva doprava: Mihail Stefanov, Florence Fornaroliová, James Verity, Iliana Ivanovová,
Nils Odins, Zhivka Kalaydzhievová, Bernard Witkos.
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