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Budoucí výdaje zemědělských podniků by měly vycházet 
z ambiciózních a relevantních výkonnostních cílů, říkají 
auditoři 
Evropský účetní dvůr dnes vyzval, aby budoucí výdaje v rámci společné zemědělské politiky 
(SZP) vycházely z ambiciózních a relevantních výkonnostních cílů a současně plně respektovaly 
požadavky na legalitu a správnost. Podle auditorů je rovněž nutno vydávat prostředky tam, kde 
mohou dosáhnout významné přidané hodnoty EU. 

Tato výzva má podobu informačního dokumentu o budoucnosti SZP a je reakcí na sdělení 
Evropské komise o budoucnosti potravinářství a zemědělství po roce 2020. SZP je nyní 
předmětem přezkumu, neboť stávající sedmileté období pro plánování finančních prostředků EU 
končí v roce 2020.  

Některá opatření SZP nemají jasné cíle, říkají auditoři. Například cíl ekologizačního opatření 
zavedeného poslední reformou SZP – posílení environmentální výkonnosti SZP – neměl konkrétní 
cíle pro příspěvek tohoto opatření k životnímu prostředí a klimatu. Cíle by měly být, pokud 
možno, kvantifikovány, a to nejen v případě výstupů, ale také výsledků a dopadu. 

„Finanční prostředky na zemědělství se spíše přidělují tak, aby bylo pravděpodobné, že budou plně 
vyčerpány, a nikoliv tak, aby řešily klíčové potřeby a generovaly výsledky,“ uvedl João Figueiredo, 
člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento informační dokument. „To svědčí o kultuře 
výdajů, nikoliv o kultuře výkonnosti.“ 

Auditoři přiznávají, že Komise vzala v úvahu řadu jejich doporučení z několika uplynulých let a 
vyjádřila ambiciózní záměr vytvořit nových rámec odvozený od výkonnosti. Podotýkají nicméně, 
že některé statistické údaje nesplňují kritéria, která stanovili v předchozích zprávách a že 
podporovaná opatření jsou pravděpodobně obdobná jako opatření, která byla podporována 
v minulosti. 

EU v současné době nemá statistický systém schopný poskytovat informace o životních 
standardech zemědělské komunity. Auditoři opakovaně žádali, aby se takové údaje generovaly a 
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následně využívaly při tvorbě opatření, jež cílí na zajištění spravedlivé životní úrovně pro 
zemědělskou obec, i pro další cíle SZP. 

Klíčovým prvkem úvah Komise je „nový model provádění“, který se zakládá na větší flexibilitě a 
subsidiaritě a dává členským státům větší odpovědnost za výkonnost. Podle auditorů je úspěch 
nového modelu podmíněn: 

• opatřeními založenými na řádných vědeckých a statistických důkazech, která povedou 
k realizaci žádoucích výsledků; 

• relevantními, ambiciózními a ověřitelnými cíli pro nové „strategické plány SZP“ sladěné s cíli 
EU; 

• spolehlivý společný monitorovací a hodnotící rámec; 

• ukotvenou povinností odpovídat se a auditním řetězcem poskytujícím jistotu ohledně 
souladu s předpisy i výkonnosti. 

 

Informační dokument EÚD „Budoucnost SZP“ je k dispozici na internetových stránkách EÚD 
(eca.europa.eu) v angličtině. Ostatní jazykové verze budou k dispozici v krátké době. 

 


