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Auditoři volají po změnách ve způsobu, jakým 
jsou zastřešující politické priority zakotveny 
v rozpočtu EU 
 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) začleňovala Evropská komise do 
výdajových programů EU zastřešující politické priority, kterými jsou klimatická změna, 
zachování biologické rozmanitosti, genderová rovnost, udržitelný rozvoj a digitální 
transformace, ve velmi rozdílném rozsahu. Auditoři dospěli k závěru, že nejméně je do 
rozpočtu EU začleněna genderová rovnost. Výrazné rozdíly jsou také v tom, jak Komise měří, 
nakolik rozpočet EU přispívá k pěti průřezovým politikám, a v tom, jak informuje o jejich 
plnění.  
 
„Komise by měla do svého výkonnostního rámce lépe začlenit zastřešující politické priority EU, to 
platí zejména pro genderovou rovnost, digitální transformaci a cíle udržitelného rozvoje, a 
současně zohlednit náklady a proveditelnost svého přístupu,“ uvedl člen EÚD odpovědný za 
zprávu François-Roger Cazala. „Rovněž by měla zlepšit informování o průřezových politických 
prioritách, aby ukázala, jak každé vydané euro co nejlépe zhodnotila, a více vyzdvihovat výdaje, 
které přispívají k několika horizontálním politickým prioritám současně.“ 
 
Komise uvedla, že klíčové zastřešující politické priority EU do rozpočtových programů EU 
začlenila, avšak auditoři zjistili výrazné rozdíly mezi oblastí klimatu a biologické rozmanitosti ve 
srovnání s genderovou rovností. Ačkoli pět horizontálních priorit bylo v rozdílné míře do 
výdajových programů EU začleněno, například do programů v oblasti výzkumu, zemědělství a 
regionálního rozvoje, auditoři zjistili, že závěry Komise ohledně pokroku dosaženého při 
začleňování cílů byly nepřiměřeně pozitivní. Priority týkající se klimatu a biologické rozmanitosti 
byly začleněny dostatečně, cíle udržitelného rozvoje OSN a digitální transformace byly začleněny 
jen částečně. Na druhé straně genderová rovnost byla začleněna v mnohem menší míře. 
 
V případě klimatu a biologické rozmanitosti vypracovala Komise způsoby, jak sledovat výdaje ve 
více programech, aby mohla stanovit a vykázat, kolik na ně vydává, a vytvořila také rámec pro 
měření příspěvku z rozpočtu EU. Údaje, které vykazuje, však nejsou přesné. Je to tím, že 
používala přibližné hodnoty, a také kvůli nedostatkům týkajícím se nadhodnocených výdajů, na 
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něž auditoři upozornili již dříve. O příspěvku programů EU k plnění cílů udržitelného rozvoje a 
digitální transformace poskytuje Komise jen omezené informace. Mechanismy měření příspěvku 
programů k genderové rovnosti se sice zlepšily, avšak i nadále vykazují určitá omezení.  
 
Komise sleduje výdaje na oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a začíná je sledovat 
i u genderové rovnosti. Poskytuje však jen málo informací o tom, zda výdaje EU přispívají 
k několika různým prioritám současně. Rovněž neměří účinky dosažené díky výdajům EU, pokud 
jde o jejich skutečný dopad na horizontální priority, ačkoli pracuje na souvisejícím pilotním 
projektu, který se týká měření těchto účinků.  
 
Základní informace 
 
Komise uplatňuje horizontální politické priority v rámci několika různých výdajových programů. 
Jejím cílem je postupně je začleňovat do koncepce rozpočtu EU a výdajů z něj, aby se výdajové 
programy kromě vlastních cílů zaměřovaly i na tyto priority. Začlenění průřezových politik do 
způsobu, jakým jsou koncipovány, prováděny a posuzovány výdajové programy EU, je důležité 
pro co největší transparentnost, pokud jde o způsob přidělování finančních prostředků 
souvisejících s různými prioritami a zajištění obecného přehledu o výkonnosti rozpočtu EU. 
 
Letos poprvé podávají auditoři celkovou zprávu o horizontálních politických prioritách EU. 
Zkoumali výběr 11 programů, na něž připadá 90 % plateb provedených do konce roku 2021 ve 
čtyřech okruzích jejího víceletého rozpočtu. Pět uvedených priorit souvisí se současnými 
víceletými výdaji EU do roku 2027.  
 
Plné znění výroční zprávy EÚD o výkonnosti rozpočtu EU – stav ke konci roku 2021 je k dispozici 
na internetové stránce EÚD. Viz též předchozí právy EÚD o vykazování údajů o oblasti klimatu, 
začleňování genderového hlediska do rozpočtu EU a podávání zpráv o udržitelnosti. 
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