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Výdavkové plány členských štátov sú zamerané na ciele stratégie 
EÚ 2020, ale opatrenia týkajúce sa výkonnosti sú príliš zložité, 
hovoria audítori 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa napriek určitým počiatočným ťažkostiam sa 
vo výdavkových plánoch, na ktorých sa dohodla Európska komisia s členskými štátmi EÚ, 
úspešne určili vnútroštátne investičné potreby, ciele a očakávané výsledky. Sú tiež zamerané 
na podporu stratégie EÚ 2020 v oblasti rastu a zamestnanosti. Bol však vypracovaný príliš 
vysoký počet ukazovateľov výkonnosti a niekoľko dôležitých definícií nie je zjednotených.  

Členské štáty EÚ uzatvárajú tzv. „partnerské dohody“ s Európskou komisiou. Ide o strategické 
investičné plány, v ktorých sa uvádzajú ich vnútroštátne výdavkové priority v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu. Očakáva sa, 
že v rokoch 2014 – 2020 investície podporované z týchto troch fondov a realizované 
prostredníctvom operačných programov dosiahnu približne 350 mld. EUR, čo predstavuje asi 
jednu tretinu rozpočtu EÚ.  

Audítori preskúmali, či Komisia účinne dohodla partnerské dohody a operačné programy tak, 
aby boli finančné prostriedky EÚ lepšie zamerané na priority stratégie EÚ 2020, a či boli 
primerane stanovené podmienky pre výkonnosť. Navštívili Španielsko, Írsko, Chorvátsko, Poľsko, 
Rumunsko a Dánsko. 

„Právne predpisy týkajúce sa politiky súdržnosti boli prijaté tesne pred začiatkom programového 
obdobia 2014 – 2020”, povedal Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný 
za túto správu. „Napriek tejto ťažkosti Komisia účinne prijíma partnerské dohody a operačné 
programy a zameriava fondy EÚ na rast a zamestnanosť, ktoré sa podporujú v stratégii Európa 
2020. Na dosiahnutie výsledkov však budú potrebné značné príspevky z vnútroštátnych rozpočtov, 
ako aj štrukturálne reformy. Poukazuje to na to, že Komisia čoraz viac využíva tieto fondy 
na ovplyvňovanie správy hospodárskych záležitostí v členských štátoch.“ 

Audítori hovoria, že vo väčšine preskúmaných programov obdobia rokov 2014 – 2020 Komisia 
a členské štáty úspešne stanovili konkrétne ciele a spôsob, akým sa majú dosiahnuť. Neexistuje 
však spoločné vymedzenie „výstupu“ a „výsledku“ ani harmonizovaný prístup k používaniu 
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spoločných ukazovateľov pre jednotlivé fondy. Okrem toho, tisícky konkrétnych ukazovateľov 
výkonnosti, ktoré vytvorili členské štáty, nie je možné konsolidovať na úrovni EÚ. Štruktúra 
programov navyše zvyšuje objem údajov, ktoré sa majú zhromažďovať. To povedie k ďalšiemu 
zvýšeniu administratívneho zaťaženia, pričom je ešte otázne, ako sa tieto údaje využijú.  

Audítori vyjadrili Komisii a členským štátom niekoľko odporúčaní na zlepšenie fungovania 
partnerských dohôd a vykonávania operačných programov. 

Členské štáty by mali: 

• poskytnúť Komisii finančné informácie potrebné na účinné monitorovanie súladu 
s pravidlami vzťahujúcimi sa na výdavky; 

• prestať používať nepotrebné programovo špecifické ukazovatele; 

• zabezpečiť zhromažďovanie údajov relevantných na určenie účinkov spolufinancovaných 
intervencií. 

Komisia by mala: 

• zabezpečiť včasné predloženie svojich legislatívnych návrhov na obdobie po roku 2020; 

• zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali pravidlá vzťahujúce sa na výdavky; 

• vymedziť spoločnú terminológiu pojmov „výstup“ a „výsledok“ a navrhnúť jej začlenenie 
do nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

• identifikovať ukazovatele, ktoré sú najvhodnejšie na určovanie vplyvu financovania EÚ 
v rokoch 2014 – 2020; 

• šíriť osvedčené postupy členských štátov pre hodnotenia vplyvu intervencií EÚ 
a podporovať referenčné porovnávanie; 

• ak je to vhodné, uplatniť koncept rozpočtu založeného na výkonnosti, v ktorom sú 
prepojené zdroje a výsledky.  

 

Osobitná správa č. 2/2017: „Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti 
súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie Európa 2020, 
ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti” je dostupná v 23 jazykoch EÚ.  

 


