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Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je k dispozícii na internetovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Technická pomoc by sa mohla lepšie využívať v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, hovoria audítori EÚ 

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa zistilo, že ani Európska komisia, ani členské štáty 
Európskej únie nedokážu preukázať, nakoľko technická pomoc v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
prispela k rozpočtovej efektívnosti a cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Technická pomoc (TP) sa týka poskytovania špecifických odborných znalostí a financovania s cieľom podporiť 
ministerstvá vlád pri budovaní administratívnych kapacít a s tým súvisiace náklady. Hoci sa administratívne náklady 
môžu preplácať, financovanie TP by sa nemalo vnímať ako náhrada za výdavky na administratívu, ak neprináša 
dodatočné budovanie kapacít.  

V kontrolovanej oblasti boli členské štáty oprávnené využívať financovanie TP z rozpočtu EÚ na niektoré všeobecne 
definované činnosti so stropom 4 % vnútroštátneho finančného krytia na rozvoj vidieka. V období 2007 – 2013 
členské štáty plánovali využiť týmto spôsobom 1,5 mld. EUR. V novom programovom období (2014 – 2020) tento 
číselný údaj vzrástol na približne 1,9 mld. EUR. 

Audítori EÚ zistili, že financovanie vytvárania vidieckych sietí malo najlepší potenciál na prijateľné využitie TP 
z rozpočtu na rozvoj vidieka. Vidiecke siete, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu, zdieľanie vedomostí a inovácií 
v poľnohospodárskom odvetví, sú veľmi vhodným prostriedkom pre TP.  

Avšak pri väčšine výdavkov na TP sa zdroje plánované na budovanie kapacít často použili na podporu všeobecných 
administratívnych rozpočtov. Financovanie TP pomohlo členským štátom pokryť potreby na mzdové náklady v oblasti 
rozvoja vidieka v čase, keď boli administratívne rozpočty v celej Európe znižované. Podobná tendencia bola 
zaznamenaná aj v samotnej Komisii, ktorá má tiež svoj interný rozpočet na TP. V členských štátoch aj v Komisii 
audítori EÚ zistili, že veľa činností, ktoré sa mohli účtovať ako bežné administratívne výdavky, boli v skutočnosti 
financované z TP. 

Hoci sa v právnych predpisoch explicitne nezakazuje použitie TP týmto spôsobom, EDA zastáva názor, že 
vynakladanie finančných prostriedkov na vnútroštátne mzdové náklady a iné každodenné prevádzkové náklady 
nepredstavuje najlepšie možné využitie financovania TP. „V zásade mohli byť tieto peniaze inak použité na projekty 
rozvoja vidieka, takže nadmerné využitie TP má zjavné dôsledky – menej reálnych investícií v poľnohospodárstve,“ 
komentovala Kersti Kaljulaid, členka EDA zodpovedná za túto správu. 
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Audítori EÚ odporúčajú: 

• Komisia by mala objasniť rozsah a uplatňovanie technickej pomoci členskými štátmi v oblasti rozvoja vidieka. 
Tým by sa zvýšila transparentnosť spôsobov využitia financovania. Komisia by mala dôkladne monitorovať 
vykonávanie TP členskými štátmi a prijať primerané opatrenia, aby zabezpečila, že sa všeobecné 
administratívne výdavky nebudú účtovať v rozpočtových riadkoch technickej pomoci; 

• Komisia by mala v budúcnosti požadovať od členských štátov, aby vykazovali administratívne náklady / 
„rozpočtovú podporu“ na rozvoj vidieka samostatne, aby bolo transparentnejšie, že táto časť financovania 
TP sa vynakladá na takúto podporu; 

• Komisia a členské štáty by mali zaviesť vhodný rámec výkonnosti pre financovanie TP. Konkrétne, potreby TP 
Komisie a členských štátov by mali byť primerane posúdené a mal by byť zavedený mechanizmus 
na stanovenie cieľov a meranie pokroku pri ich dosahovaní. 

 

Poznámky pre vydavateľov: 

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

Táto osobitná správa (č. 4/2015) s názvom „Technická pomoc: aký je jej prínos pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka?“ sa zameriava na riadenie technickej pomoci a jej prínos k hlavným cieľom politiky v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Naši audítori preskúmali, ktoré činnosti boli podporené z technickej pomoci 
v Komisii a členských štátoch, či boli deklarované náklady oprávnené a či opatrenia na meranie výkonnosti technickej 
pomoci boli vhodné a účinné. 

EDA preskúmal využívanie finančných prostriedkov technickej pomoci v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 
v programovom období 2007 – 2013. Audit sa zameral na správnosť, účinnosť a efektívnosť financovania na úrovni 
Komisie a členských štátov. 


