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Predvstupová podpora pre Srbsko je na správnej ceste, konštatujú audítori EÚ 

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa zistilo, že podpora EÚ vo výške 1,2 mld. EUR 
poskytnutá v období 2007 – 2013 bola vcelku účinná v procese prípravy Srbska na členstvo v EÚ. Finančné 
prostriedky z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) spolu s inými formami podpory pomohli Srbsku vykonať 
sociálnu a ekonomickú reformu a zlepšiť hospodárenie s verejnými financiami. Pri plánovaní finančnej a 
nefinančnej pomoci pre Srbsko Komisia na základe skúseností z iných krajín, ktoré boli príjemcami pomoci v rámci 
IPA, kladie čoraz väčší dôraz na záležitosti správy vecí verejných. 

„Dialóg medzi EÚ a Srbskom prepojil politické priority s vytváraním politík. Na základe predchádzajúcich poznatkov 
z poskytovania predvstupovej pomoci Komisia úspešne podporila Srbsko pri riešení kľúčových oblastí, akými sú dobrá 
správa vecí verejných, právny štát a boj proti korupcii,“ uviedol Szabolcs Fazakas, člen EDA zodpovedný za túto 
správu. „Napriek postupnému zlepšovaniu riadenia IPA musí Komisia naďalej zdokonaľovať druhú generáciu IPA, ktorá sa 
používa v období 2014 – 2020.“ 

Audítori EÚ zistili, že celkovo riadi Komisia predvstupovú podporu pre Srbsko vrátane projektov IPA účinne. 
Programovanie finančnej pomoci IPA je založené na ucelenom strategickom rámci a prístup k výberu projektov 
relevantných pre prípravu Srbska na pristúpenie sa postupne zlepšuje. Kontrolované projekty vo všeobecnosti dosiahli 
plánované výstupy, mali však aj nedostatky, ktoré sa týkali koncepcie, realizácie a udržateľnosti.  

Komisia účinne riadila nefinančnú pomoc pre Srbsko v oblasti správy vecí verejných. Dialóg so Srbskom účinne využila 
na riešenie problémov v oblasti správy vecí verejných a boja proti korupcii. Postupne zlepšila svoj prístup tak, aby sa tieto 
problémy zohľadnili pri formulácii politík a navrhovaní projektov. 

Dôraz na správu vecí verejných v dialógu sa v koncepcii projektov vo všeobecnosti priamo neodrážal, no väčšina projektov, 
ktoré audítori preskúmali, nepriamo prispela k lepšej správe vecí verejných a/alebo boju proti korupcii, a to 
prostredníctvom aktivít súvisiacich s budovaním administratívnych kapacít.  

Pokiaľ ide o prípravu Srbska na decentralizované hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ, pri audite sa zistilo, že 
vďaka prístupu Komisie sa účinne podporila správa vecí verejných, avšak len v obmedzenej sfére riadiacich štruktúr IPA. 
Audítorská práca Komisie týkajúca sa národných štruktúr IPA nebola súčasťou komplexného posúdenia hospodárenia 
s verejnými financiami na úrovni krajiny. 

Pri vypracúvaní najnovších ročných programov IPA urobila Komisia kroky na riešenie nedostatkov, ktoré audítori EÚ zistili 
v predchádzajúcich projektoch IPA. 
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Poznámky pre vydavateľov: 

Od roku 2007 dosiahla finančná podpora v rámci IPA pre Srbsko výšku približne 170 mil. EUR ročne. Na správu vecí 
verejných, ktorú Komisia identifikovala v súvislosti so Srbskom ako najproblematickejšiu oblasť, sa vynaložila štvrtina 
financovania v rámci IPA. EÚ dopĺňa financovanie z IPA nefinančnými prostriedkami s cieľom pomôcť Srbsku v príprave 
na členstvo v EÚ. 

V stratégii EÚ týkajúcej sa rozšírenia a revidovanom nariadení o IPA sa venuje zvýšená pozornosť finančnej a hospodárskej 
správe v pristupujúcich krajinách. Rokovania o pristúpení Srbska sa formálne začali 1. januára 2014. 

V tejto osobitnej správe (č. 19/2014) pod názvom „Predvstupová pomoc EÚ pre Srbsko“ sa posudzuje, či Komisia v období 
2007 – 2013 účinne riadila predvstupovú podporu pre Srbsko, a podrobnejšie aj riadenie podpory pre kľúčovú oblasť, 
ktorou je správa vecí verejných. 

Audítori preskúmali proces programovania IPA, ako aj 15 projektov financovaných v rámci IPA z ročných programov IPA 
pre Srbsko za roky 2007 – 2009, s osobitným zameraním na výsledky projektov. Takisto posúdili aj ďalšiu vzorku desiatich 
projektov IPA z ročných programov za roky 2010 – 2012, aby zistil, či boli správa vecí verejných a boj proti korupcii 
prierezovými záležitosťami v tých projektoch, v ktorých prvoradým cieľom nebola dobrá správa vecí verejných. 

V správe sa predkladá niekoľko odporúčaní na zlepšenie riadenia projektov IPA, ako aj nefinančnej pomoci. 

Audítori EÚ odporúčajú, aby Komisia na zlepšenie programovania, koncepcie a realizácie projektov IPA v Srbsku:  

o zabezpečila, aby boli postupy stanovovania priorít a výberu projektov transparentnejšie, a zlepšila ich 
dokumentovanie, 

o zlepšila proces využívania skúseností z predchádzajúcich projektov vytvorením špecializovanej databázy s poznatkami 
získanými pri realizácii minulých projektov v Srbsku a iných relevantných prijímateľských krajinách,  

o systematicky dokumentovala posúdenie potrieb, na ktorom sú založené výstupy projektov a zákaziek, 
o posilnila zásadu podmienenosti, pričom konkrétne treba vopred overiť schopnosť príjemcu vykonať potrebné činnosti 

na zabezpečenie kvalitného projektu, a to konkrétnym merateľným spôsobom, 
o zriadiť systém na pravidelné predkladanie stručných správ o pokroku s cieľom zabezpečiť primeraný audit trail za celý 

projekt, 
o zaviesť systém na kontrolu užitočnosti výstupov projektov (vrátane štúdií, analýz, postupov, protokolov a vzdelávacích 

materiálov) zo strednodobého a z dlhodobého hľadiska. 

V súvislosti s nefinančnou pomocou audítori EÚ odporúčajú, aby Komisia: 

o podporila srbské orgány pri ďalšom zefektívňovaní svojich vnútroštátnych stratégií a dopracovaní kompletného plánu 
pre hospodárenie s verejnými financiami, 

o zlepšila mechanizmus konzultácií s organizáciami občianskej spoločnosti, 
o vo fáze navrhovania projektov systematicky posudzovala potrebu konkrétnych opatrení v oblasti boja proti korupcii 

alebo dobrej správy vecí verejných,  
o prijala kroky na začlenenie audítorskej práce Komisie týkajúcej sa štruktúr IPA do hodnotenia hospodárenia s 

verejnými financiami za celú krajinu. 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú zistenia vybraných auditov osobitných 
rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

 


