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V osobitných správach Dvora audítorov sa predkladajú výsledky vybraných auditov výkonnosti a auditov zhody, ktoré 
sa týkajú konkrétnych rozpočtových oblastí alebo tematických oblastí riadenia. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto 
audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich 
príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti uskutočnila audítorská komora II, ktorej predsedá členka EDA Iliana Ivanova a ktorá sa špeciali-
zuje na investície na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia. Audit viedol člen-spravodajca Ladislav Balko a podporu mu 
poskytli Branislav Urbanič, vedúci kabinetu; Niels-Erik Brokopp, hlavný manažér; Bernard Witkos, vedúci úlohy; Simon 
Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu a Anne Poulsen, audítori.

Zľava doprava: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric,  
Simon Dennett, Bernard Witkos.
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Dosah znamená dlhodobejšie sociálno-ekonomické dôsledky, ktoré možno pozorovať po uplynutí určitého času od 
ukončenia intervencie a ktoré môžu ovplyvniť buď priamych prijímateľov pomoci alebo jej nepriamych prijímateľov 
(napr. zníženie miery nezamestnanosti, zvýšenie kvality vody atď.).

Európska územná spolupráca (EÚS) sa financuje z prostriedkov fondu EFRR a poskytuje rámec pre spoluprácu, 
vykonávanie spoločných opatrení a výmenu politík medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi 
z rôznych členských štátov.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) pozostávajú z piatich samostatných fondov, ktoré podporujú 
stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v celej Únii, ako aj svoje 
konkrétne účely, v politickom rámci sedemročného rozpočtového obdobia VFR. Ide o tieto fondy: Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Európsky kódex správania pre partnerstvo – je súbor zásad stanovených v delegovanom nariadení Komisie 
(EÚ) č. 240/2014 na podporu a pomoc členským štátom pri organizovaní partnerstiev na prípravu a vykonávanie 
partnerských dohôd a operačných programov.

Európsky prehľad výsledkov inovácie je porovnávacie posúdenie výkonnosti členských štátov EÚ v oblasti 
výskumu a inovácií, ktoré vykonáva Komisia. Predstavuje inovačnú kapacitu krajiny pomocou jedného syntetického 
ukazovateľa zloženého z troch hlavných typov ukazovateľov: sprostredkovatelia, činnosti firiem a výstupy a z ôsmich 
rozmerov inovácií, ktoré zachytávajú spolu 25 ukazovateľov.

Ex ante kondicionality sú podmienky založené na kritériách vopred vymedzených v NSU, ktoré sa považujú 
za nevyhnutné požiadavky na účinné a efektívne využívanie podpory Únie, na ktorú sa vzťahujú príslušné 
dohody. Pri vypracúvaní OP EFRR, KF a ESF v programovom období 2014 – 2020 členské štáty musia posúdiť, či sú 
tieto podmienky splnené. Ak splnené nie sú, je potrebné vypracovať akčné plány na zabezpečenie ich splnenia 
do 31. decembra 2016.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) má za cieľ poskytovať finančnú podporu regiónom 
s mierou nezamestnanosti mladých ľudí nad 25 % podporovaním vykonávania záruky pre mladých ľudí s cieľom 
posilniť a dopĺňať činnosti financované z ESF. Financuje činnosti priamym zacielením na mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) vo veku do 25 rokov (alebo ak to 
členské štáty považujú za náležité, do 29 rokov).

Intervencia je akákoľvek činnosť alebo operácia, ktorú vykonali verejné orgány alebo iné organizácie, bez ohľadu 
na jej povahu (politika, program, opatrenie alebo projekt). Prostriedky použité na intervenčné opatrenia sú 
granty, úvery, dotované úrokové sadzby, záruky, účasť na kapitáli a systémy rizikového kapitálu alebo iné formy 
financovania.

Intervenčná logika tvorí prepojenie medzi posúdenými potrebami, cieľmi, vstupmi (plánovanými a reálne 
pridelenými), výstupmi (stanovenými a reálne dosiahnutými) a výsledkami (očakávanými a skutočnými).
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Investičná priorita je uprednostňovaná oblasť príspevku Európskej únie stanovená na úrovni Únie a súvisiaca 
s konkrétnym tematickým cieľom.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

Národný program reforiem je dokument, ktorý predstavuje politiky a opatrenia krajiny na udržanie rastu 
a zamestnanosti a dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny sú odporúčania Rady určené členským štátom týkajúce sa štrukturálnych 
úloh, ktoré je vhodné riešiť pomocou viacročných investícií, ktoré patria priamo do pôsobnosti fondov EŠIF, ako 
je stanovené v nariadeniach o jednotlivých fondoch. Tieto odporúčania vychádzajú z analýzy rozpočtových, 
makroekonomických a štrukturálnych reforiem členských štátov EÚ vypracovanej Komisiou a týkajú sa obdobia 
nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Prijíma ich Rada v súlade s článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

V operačnom programe sa stanovujú priority a konkrétne ciele členských štátov a spôsob využitia financovania 
(spolufinancovanie z EÚ a vnútroštátnych verejných a súkromných zdrojov) z EŠIF v priebehu daného obdobia 
(v súčasnosti 7 rokov) na financovanie projektov. Tieto projekty musia prispieť k dosiahnutiu určitého počtu cieľov 
konkretizovaných na úrovni prioritnej osi OP. OP vypracúva členský štát a pred uhradením akýchkoľvek platieb 
z rozpočtu EÚ ho musí schváliť Komisia. OP sa môžu meniť v priebehu príslušného obdobia, len ak s tým súhlasia 
obidve strany.

Partnerské dohody sa uzatvárajú medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi na programové 
obdobie 2014 – 2020. Uvádzajú sa v nich plány vnútroštátnych orgánov, ako sa bude využívať financovanie 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín 
prepojené s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu. Okrem iného sa v nich takisto uvádzajú podrobnosti o ex ante kondicionalitách a rámcoch riadenia 
výkonnosti. Pripravujú ich členské štáty v dialógu s Komisiou a musí ich prijať Komisia.

Spoločný strategický rámec (SSR) predstavuje usmernenia a pomáha zosúladiť ciele, ktoré majú dosiahnuť 
jednotlivé fondy politiky súdržnosti EÚ a ďalšie nástroje a politiky Únie.

Stratégia Európa 2020 je stratégia rastu EÚ na oživenie hospodárstva z krízy na obdobie od roku 2010 do roku 
2020, ktorá je rozdelená do piatich hlavných cieľov týkajúcich sa: zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy/
energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.

Tematický cieľ je štrukturálny prvok partnerskej dohody. Je daný právnymi predpismi a súčasnými cieľmi, ktoré 
by sa mali podporovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tematické ciele predstavujú prepojenie 
na strategické ciele na úrovni EÚ.

Vstupy sú finančné, ľudské, materiálne, organizačné alebo regulačné prostriedky potrebné na realizáciu politiky, 
programu alebo projektu.

Výkonnostná rezerva tvorí 6 % prostriedkov pridelených do EFRR, ESF a Kohézneho fondu. Tieto prostriedky sú 
v súčasnosti blokované, ale môžu sa sprístupniť po preskúmaní výkonnosti plánovanom v roku 2019, pokiaľ sa splnia 
alebo prekročia určité požiadavky.
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Výkonnostný rámec pozostáva zo súboru čiastkových cieľov a cieľov stanovených pre jednotlivé priority 
v programe, ktorý tvorí významný pilier prístupu zameraného na výkonnosť.

Výsledok je merateľný následok, ktorý možno odvodiť – priamo alebo nepriamo – zo vzťahu medzi príčinou 
a následkom. Prístup zameraný na výsledky v oblasti verejného poriadku spočíva na zásade, že ťažiskom verejných 
intervencií by malo byť dosahovanie výsledkov, a nie riadenie činností alebo procesov. V kontexte politiky 
súdržnosti pojem „výsledok“ spravidla označuje účinky a vplyvy.

Výstupy sú to, čo sa vytvorí alebo dosiahne pomocou prostriedkov pridelených na intervenciu (napr. kurzy 
odbornej prípravy poskytnuté nezamestnaným mladým ľuďom, počet čistiarní odpadových vôd, kilometre 
vybudovaných ciest atď.).
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O tejto správe

V tejto správe sme preskúmali, či partnerské dohody, podpísané medzi Európskou komisiou a členskými 
štátmi, pomáhajú zacieliť štrukturálne a investičné fondy EÚ účinnejšie. Zistili sme, že napriek počiatočným 
ťažkostiam Komisia a členské štáty úspešne stanovili ciele a očakávané výstupy programov, na ktoré sa 
dohody vzťahujú. Bol však vypracovaný zbytočne vysoký počet ukazovateľov výkonnosti a niektoré dôle-
žité definície nie sú koordinované. Komisii a členským štátom vyjadrujeme niekoľko odporúčaní na zlepše-
nie fungovania dohôd.

O partnerských dohodách

I
Partnerské dohody sú strategické investičné plány pre jednotlivé členské štáty EÚ, v ktorých sa uvádzajú ich vnút-
roštátne výdavkové priority pre európske štrukturálne a investičné fondy na sedemročné obdobie. Boli zavedené 
v právnych predpisoch a prerokované medzi Európskou komisiou a členskými štátmi v roku 2014. Do decembra 2015 
Komisia rokovala spolu o 387 operačných programoch Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu 
a Európskeho sociálneho fondu na základe partnerských dohôd. Vzhľadom na to, že tieto tri fondy sú hlavnými 
investičnými nástrojmi EÚ v celkovej výške približne 350 mld. EUR v programovom období 2014 – 2020, výsledky 
týchto rokovaní určujú, akým spôsobom sa bude vynakladať významná časť rozpočtu EÚ.

Ako sme vykonali audit

II
Snažili sme sa zistiť, či Komisia účinne dohodla partnerské dohody a operačné programy tak, aby boli finančné 
prostriedky EÚ účinnejšie zamerané na priority stratégie Európa 2020, aby intervencie boli lepšie odôvodnené z hľa-
diska investičných potrieb a zamýšľaných výsledkov a aby boli primerane stanovené podmienky, podľa ktorých sa 
bude merať výkonnosť týchto programov. Náš audit sa vzťahuje na obdobie od decembra 2013 do decembra 2015. 
Naša audítorská práca zahŕňala:

— analýzu časového rámca, v ktorom sa uskutočnili rokovania, a posúdenie interných postupov Komisie 
pri rokovaniach;

— hĺbkovú analýzu partnerských dohôd a 14 operačných programov v piatich členských štátoch – Španielsko, 
Írsko, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko. Taktiež sme vykonali študijnú návštevu Dánska;

— rozhovory so zamestnancami Komisie a úradníkmi v členských štátoch a ich stálymi zastúpeniami v Bruseli;

— konzultácie s odborníkmi v oblasti regionálnych a štrukturálnych politík a politiky súdržnosti EÚ a v oblasti tvor-
by rozpočtu.
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Čo sme zistili

III
Európsky parlament a Rada prijali legislatívny balík o politike súdržnosti tesne pred začiatkom programového obdo-
bia 2014 – 2020. S cieľom pomôcť zmierniť vplyv neskorého prijatia týchto nariadení Komisia začala neformálne 
rokovania s členskými štátmi už v roku 2012. Napriek ťažkostiam Komisia prijala operačné programy v lehotách 
stanovených v NSU a čas na prijatie OP bol v priemere porovnateľný s predchádzajúcim programovým obdobím. Do 
decembra 2014 však bolo prijatých len 64 % OP v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti najmä z dôvodu 
oneskoreného prijatia legislatívneho balíka.

IV
Rokovania medzi Komisiou a členskými štátmi boli náročnejšie než v predchádzajúcich obdobiach. Hlavným dôvo-
dom boli ďalšie požiadavky, ako sú ex ante kondicionality alebo požiadavky na explicitnejšie uvedenie intervenčnej 
logiky, problémy s IT a potreba, aby Komisia absolvovala viaceré kolá schválení. Okrem toho sa vyskytli aj problémy 
s kvalitou prvotných návrhov programových dokumentov predložených členskými štátmi.

V
Partnerské dohody sa osvedčili ako účinný nástroj na účelové viazanie prostriedkov EŠIF na tematické ciele a inves-
tičné priority a na podporu zamerania na ciele stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast. Na dosiahnutie 
strategických výsledkov stanovených na programové obdobie bude okrem výdavkov z EŠIF potrebný významný prí-
spevok z vnútroštátnych rozpočtov, ale aj ďalšie regulačné opatrenia a štrukturálne reformy. To je názornou ukážkou 
toho, že Komisia čoraz viac využíva programovanie finančných prostriedkov EŠIF na ovplyvňovanie celkovej správy 
hospodárskych záležitostí v členských štátoch.

VI
Vo väčšine skúmaných operačných programov na obdobie rokov 2014 – 2020 sa Komisii a členským štátom poda-
rilo úspešne vypracovať programy s dôkladnejšou intervenčnou logikou, t. j. stanovením zamerania intervencie 
(konkrétne ciele/výsledky) a ako sa majú dosiahnuť (potrebné finančné prostriedky, opatrenia, ktoré sa majú prijať, 
a očakávané výstupy).
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VII
Zistili sme, že spôsob, akým sú operačné programy štruktúrované, priniesol výrazné zvýšenie počtu ukazovateľov 
výkonnosti pre výstupy a výsledky, ktoré je potrebné monitorovať. Nariadeniami o konkrétnych fondoch sa zaviedli 
odlišné požiadavky na zhromažďovanie a vykazovanie údajov o výkonnosti zameraných na výstupy a výsledky 
a na finančné monitorovanie investícií. Neexistuje spoločné vymedzenie „výstupu“ a „výsledku“ ani harmonizovaný 
prístup k používaniu spoločných ukazovateľov pre jednotlivé fondy (ktoré je potrebné vykazovať Komisii). Okrem 
toho členské štáty majú možnosť stanoviť si ďalšie ukazovatele výstupov jednotlivých programov, a to dokonca 
podľa regiónov.

VIII
Z našej analýzy vyplynulo, že členské štáty vytvorili tisíce ukazovateľov výkonnosti a že programovo špecifických 
ukazovateľov je oveľa viac než spoločných ukazovateľov. Vysoký počet ukazovateľov povedie k ďalšiemu zvýšeniu 
administratívneho zaťaženia, pričom je ešte otázne, ako budú členské štáty schopné tieto údaje využiť. Vzhľadom 
na rozdiely v prístupe, najmä pokiaľ ide o programovo špecifické ukazovatele, existujú takisto pochybnosti, či bude 
vôbec možné vytvoriť zmysluplný súhrn údajov o výkonnosti. Pozitívom je, že väčšie množstvo a vyššia kvalita 
údajov o výkonnosti zameraných na výstupy by mohli vydláždiť cestu lepšiemu rozpočtu založenému na výkonnosti 
po roku 2020.

Čo odporúčame

IX
Členské štáty by mali:

— poskytnúť Komisii finančné informácie potrebné na účinné monitorovanie zhody s požiadavkami tematického 
zamerania (vrátane výnimiek stanovených v nariadení o EFRR);

— pri zmenách programov prestať používať nepotrebné programovo špecifické ukazovatele;

— zabezpečiť zhromažďovanie údajov relevantných na určenie účinkov intervencií prostredníctvom EFRR.

X
Komisia by mala:

— zabezpečiť predloženie svojich legislatívnych návrhov o politike súdržnosti na obdobie po roku 2020 tak, 
aby bol čas na dokončenie rokovaní Európskeho parlamentu s Radou pred začatím programového obdobia;

— zabezpečiť, aby členské štáty rešpektovali účelové viazanie prostriedkov EŠIF na tematické ciele;

— vymedziť spoločnú terminológiu pojmov „výstup“ a „výsledok“ a navrhnúť jej začlenenie do nariadenia o roz-
počtových pravidlách a zabezpečiť, aby sa v odvetvových nariadeniach na obdobie po roku 2020 dodržiavalo 
vymedzenie týchto pojmov;



13Zhrnutie 

— vykonať analýzu programovo špecifických a spoločných ukazovateľov na obdobie rokov 2014 – 2020 z hľadiska 
výstupov a výsledkov, identifikovať tie z nich, ktoré majú najväčší význam a sú najvhodnejšie na určovanie vply-
vu intervencií EÚ;

— šíriť osvedčené postupy členských štátov pre hodnotenia, ako možno najlepšie zistiť vplyv intervencií EÚ a po-
môcť členským štátom aktualizovať ich plány hodnotenia podľa týchto osvedčených postupov hodnotenia;

— využiť údaje zhromaždené prostredníctvom výročných správ o vykonávaní a výsledkov ad hoc a následných 
hodnotení na komparatívnu analýzu výkonnosti a prípadne podporovať referenčné porovnávanie a vzdelávanie 
v oblasti politík počas obdobia rokov 2014 – 2020;

— a pri financovaní intervencií v období po roku 2020 uplatniť koncept rozpočtu založeného na výkonnosti, v kto-
rom je každé zvýšenie objemu prostriedkov prepojené so zvýšením objemu výstupov alebo iných výsledkov. 
V tejto súvislosti by Komisia mala využiť údaje o skutočných jednotkových nákladoch zistené v období rokov 
2014 – 2020.



14Úvod
O

br
áz

ok
 1 Finančné prostriedky EÚ v rámci EFRR, ESF a KF v programovom období 2007 – 2013 
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Zdroj: ECA na základe údajov Komisie z databázy Infoview, jún 2016.

Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ

01 
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Ko-
hézny fond (KF) sú mechanizmy financovania, prostredníctvom ktorých sa 
realizuje politika súdržnosti EÚ. Spolu s Európskym poľnohospodárskym fondom 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF) 
tieto fondy tvoria európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

02 
Politika súdržnosti je hlavnou investičnou politikou EÚ v oblasti podpory vy-
tvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti podnikov, hospodárskeho 
rastu, trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovania kvality života občanov. Celková 
suma rozpočtových prostriedkov EÚ na EFRR, ESF a KF v programovom obdo-
bí 2014 – 2020 je 349,4 mld. EUR, v programovom období 2007 – 2013 to bolo 
346,5 mld. EUR1 (pozri obrázok 1).

1 Výpočet ECA na základe 
údajov Komisie o prijatých OP 
za programové obdobia 
2007 – 2013 a 2014 – 2020, 
Infoview, jún 2016.
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Zdroj: ECA na základe údajov Komisie z databázy Infoview, jún 2016.

Finančné prostriedky EÚ v rámci EFRR, ESF a KF v programovom období 2014 – 2020 
podľa členských štátov (mld. EUR)

03 
Členskými štátmi s najvyššou pridelenou sumou rozpočtových prostried-
kov EÚ v rámci EFRR, ESF a KF v programovom období 2014 – 2020 sú Poľsko 
(76,8 mld. EUR), Taliansko (31,1 mld. EUR) a Španielsko (27,0 mld. EUR) (pozri 
obrázok 2).
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Ustanovenia právnych predpisov prispievajúce 
k väčšiemu zameraniu na výkonnosť politiky 
súdržnosti v období rokov 2014 – 2020

04 
Programovanie finančných prostriedkov je dôležitým prvým krokom v realizácii 
programov, keďže do veľkej miery určuje, na ktoré oblasti sa v danom programo-
vom období budú prideľovať finančné prostriedky EÚ aj vnútroštátne finančné 
prostriedky.

05 
S cieľom reagovať na tieto očakávania bolo na programové obdobie 2014 – 2020 
zavedených viacero nových regulačných ustanovení, ako sú:

— sústredenie výdavkov v rámci politiky súdržnosti na tematické ciele a inves-
tičné priority odvodené zo stratégie Európa 2020,

— štruktúrovanejšie využívanie intervenčnej logiky počas tvorby programov, 
začínajúc od identifikácie investičných potrieb až po špecifikovanie zamýšľa-
ných dlhodobých výsledkov,

— jednotnejšie a ucelenejšie využívanie ukazovateľov výkonnosti na meranie 
pokroku smerom k dosiahnutiu týchto výsledkov,

— znovuzavedenie povinnej výkonnostnej rezervy (predtým bola povinná 
v období rokov 2000 – 2006 a v období rokov 2007 – 2013 bola dobrovoľná2) 
finančných prostriedkov EÚ, ktorá sa odblokuje len v prípade, že ukazovatele 
dosiahnu určité vopred stanovené čiastkové ciele, a

— ex ante kondicionality, ktoré si vyžadujú, aby členský štát splnil určité pod-
mienky (prepojené okrem iného s transpozíciou a účinným vykonávaním 
právnych predpisov EÚ a existenciou politických/strategických rámcov) 
v oblastiach investícií z EŠIF. Je potrebné poznamenať, že členské štáty môžu 
dostať spolufinancovanie z EŠIF ešte pred splnením ex ante kondicionalít. 
Komisia môže rozhodnúť o pozastavení časti alebo všetkých priebežných 
platieb, ak nie sú ex ante kondicionality splnené.

06 
V prílohe I sa nachádza porovnanie týchto hlavných ustanovení na programo-
vé obdobie 2014 – 2020 so zodpovedajúcimi ustanoveniami v obdobiach rokov 
2000 – 2006 a 2007 – 2013. Aspekty súvisiace so stanovením ex ante kondicionalít, 
špecifikovaním ukazovateľov výkonnosti a úpravami týkajúcimi sa výkonnostnej 
rezervy budú predmetom druhej správy (pozri bod 28).

2 Články 23 a 50 nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006 
z 11. júla 2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde a ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 
31.7.2006, s. 25.).
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Prijatie právneho rámca politiky súdržnosti 
na obdobie rokov 2014 – 2020 – hlavné kroky

Príprava legislatívneho návrhu Komisie

07 
V roku 2010 Európska rada prijala stratégiu Európa 2020, ktorej cieľom je pomôcť 
Európe získať po kríze silnejšie postavenie a zároveň pripraviť hospodárstvo EÚ 
na ďalšie desaťročie. V stratégii sa určili kľúčové priority v oblasti rastu a hlavné 
ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2020 (pozri prílohu II).

08 
V priebehu roka 2010 Komisia vykonala posúdenia vplyvu svojho legislatívne-
ho návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU), ktorým sa stanovujú 
všeobecné spoločné ustanovenia o všetkých EŠIF3. Výsledky uverejnila v októbri 
2011 a odporučila v nich uplatniť ex ante kondicionality, preskúmanie výkonnosti, 
výkonnostnú rezervu a posilnenú makrofiškálnu podmienenosť.

09 
A napokon, v priebehu roka 2012 Komisia vypracovala pozičné dokumenty 
pre jednotlivé členské štáty. Na jeseň 2012 ich zaslala príslušným vnútroštátnym 
orgánom ešte pred ich prezentovaním vysokými úradníkmi Komisie. Obsahovali 
analýzu Komisie zameranú na hlavné výzvy pre jednotlivé členské štáty spolu 
s pokrokom v súvislosti s dosahovaním cieľov stratégie Európa 2020, ako aj ná-
zor Komisie, ktoré priority sú z hľadiska financovania najrelevantnejšie. Pozičné 
dokumenty takisto obsahovali odkazy na odporúčania pre jednotlivé krajiny 
a na európsky semester. Následne tieto pracovné dokumenty poslúžili ako základ 
pri rokovaniach Komisie s členskými štátmi.

3 SEC(2011) 1141 final 
zo 6. októbra 2011, Posúdenie 
vplyvu.
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Rokovania o legislatívnom balíku politiky súdržnosti medzi 
Komisiou, Európskym parlamentom a Radou

Legislatívny balík politiky súdržnosti úzko prepojený s viacročným 
finančným rámcom

10 
Rokovania v Európskom parlamente a v Rade o legislatívnom balíku politiky 
súdržnosti boli úzko prepojené s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci 
(VFR)4, v ktorom sa určuje celková suma finančných prostriedkov EÚ dostupných 
v danom programovom období. Tento VFR bol prvým VFR prijatým v súlade 
s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. To znamená, že Rada v súlade s osobitným 
legislatívnym postupom po získaní súhlasu od Európskeho parlamentu jedno-
hlasne prijme nariadenie o VFR. Komisia vypracovala svoj návrh VFR na obdobie 
rokov 2014 – 2020 v júni 2011. VFR bol prijatý Radou a Európskym parlamentom 
až v decembri 20135.

Posilnenie právomocí Európskeho parlamentu použitím riadneho 
legislatívneho postupu

11 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa posilnili právomoci Európskeho 
parlamentu uplatnením riadneho legislatívneho postupu (spolurozhodovania) 
na celý legislatívny balík politiky súdržnosti6. Komisia vypracovala svoj návrh 
legislatívneho balíka politiky súdržnosti v októbri 2011. Po zmenách v ZFEÚ Parla-
ment a Rada po prvýkrát zohrávali pri rokovaniach o všeobecných ustanoveniach 
týkajúcich sa štrukturálnych fondov rovnocennú úlohu. V predchádzajúcom 
programovom období sa spolurozhodovací postup uplatňoval len na špecific-
ké pravidlá jednotlivých fondov. V praxi to znamenalo, že Európsky parlament 
aj Rada mohli predložiť stanoviská k všetkým návrhom Komisie a že Komisia, 
Parlament a Rada museli dospieť k spoločnej pozícii. Rokovania sa začali v júli 
2010 počas cyperského predsedníctva. Celkovo sa medzi týmito tromi inštitúcia-
mi uskutočnilo 73 zasadnutí vrátane siedmich zasadnutí v prítomnosti komisára, 
ktoré sa týkali len NSU.

12 
Rada prijala NSU a špecifické nariadenia o piatich fondoch EŠIF7 17. decem-
bra 2013. Sekundárne právne predpisy, t. j. vykonávacie a delegované akty, boli 
následne prijaté v januári 20168 (pozri obrázok 3).

4 COM(2011) 398 final 
z 29. júna 2011, Návrh 
nariadenia Rady, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020.

5 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/2013 
z 2. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 884).

6 Článok 177 ZFEÚ.

7 Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1300/2013 
zo 17. decembra 2013 
o Kohéznom fonde, ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 281); nariadenie 
Európskemu parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1301/2013 
zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja 
a o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu 
a zamestnanosti, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 289); nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1304/2013 
zo 17. decembra 2013 
o Európskom sociálnom fonde 
a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1081/2006 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 470), nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1305/2013 
zo 17. decembra 2013 
o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 1698/2005 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 487); a nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 508/2014 
z 15. mája 2014 o Európskom 
námornom a rybárskom 
fonde, ktorým sa zrušujú 
nariadenia Rady (ES) 
č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, 
(ES) č. 1198/2006 a (ES) 
č. 791/2007 a nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1255/2011 
(Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

8 Posledným prijatým 
nariadením bolo delegované 
nariadenie Komisie (EÚ) 
2016/568 z 29. januára 2016, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 
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Programovanie politiky súdržnosti na obdobie rokov 
2014 – 2020

Hlavné prvky programovacieho procesu: spoločný 
strategický rámec, tematické ciele, partnerské dohody 
a operačné programy

13 
NSU obsahuje kľúčové ustanovenia týkajúce sa programovania cieľov politiky 
súdržnosti a zodpovedajúcich výdavkov na obdobie rokov 2014 – 2020. To zahŕňa 
najmä rokovania o partnerstvách a operačných programoch medzi Komisiou 
a členskými štátmi na základe spoločného strategického rámca a vopred vyme-
dzených tematických cieľov.

Spoločný strategický rámec

14 
Spoločný strategický rámec (SSR) poskytuje hlavné strategické zásady koordi-
nácie využívania EŠIF s inými nástrojmi a politikami Únie na úrovni EÚ na celé 
programové obdobie s ohľadom na politické ciele, hlavné ciele a hlavné iniciatívy 
stratégie Európa 20209 (pozri prílohu II). V období rokov 2007 – 2013 existovali 
vedľa seba samostatné súbory strategických usmernení pre politiku súdržnosti, 
politiku rozvoja vidieka, politiku rybného hospodárstva a námornú politiku.

Tematické ciele

15 
V NSU10 sa posilňuje využívanie intervenčnej logiky v období rokov 2014 –2020 
a jeho cieľom je zabezpečiť sústredenie finančných prostriedkov na 11 tematic-
kých cieľov (TC) (pozri prílohu II). Očakáva sa, že tieto TC prispejú k prioritám 
stratégie Európa 2020, t. j. k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. 
TC sú ciele na vysokej úrovni bez súvisiacich cieľov, čiastkových cieľov a ukazova-
teľov. Rozsah TC siaha nad rámec prioritných oblastí stratégie Európa 2020 a jej 
hlavných cieľov11.

pokiaľ ide o podmienky 
a postupy vo vzťahu 
k Európskemu fondu 
regionálneho rozvoja, 
Európskemu sociálnemu 
fondu, Kohéznemu fondu 
a Európskemu námornému 
a rybárskemu fondu, ktoré sa 
uplatnia na určenie toho, 
či nevymožiteľné sumy 
uhradia členské štáty 
(Ú. v. EÚ L 97, 13.4.2016, s. 1).

9 Článok 10 nariadenia 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým 
sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka 
a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde 
a Európskom námornom 
a rybárskom fonde, a ktorým 
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320).

10 Článok 9 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.

11 Výročná správa Dvora 
audítorov o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2014, 
bod 3.24 (Ú. v. EÚ C 373, 
10.11.2015, s. 1).
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16 
V špecifických právnych predpisoch o EFRR, ESF a KF sa takisto stanovujú inves-
tičné priority12 prepojené s TC. Okrem toho existujú početné regulačné požiadav-
ky týkajúce sa prideľovania finančných prostriedkov (pozri rámček 1 a prílohu II). 
V tomto rámci sa očakáva, že každý členský štát identifikuje vnútroštátne alebo 
regionálne investičné potreby a bude smerovať finančné prostriedky z EŠIF na fi-
nancovanie investičných potrieb, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska dosiahnutia 
cieľov stratégie Európa 2020 alebo k nim dokážu výrazne prispieť.

17 
Najskôr sa určia priority financovania na úrovni partnerských dohôd a potom 
na úrovni operačných programov. Má to vplyv na návrh intervencií z hľadiska 
konkrétnych cieľov, ktoré by mali byť dosiahnuteľné v rámci obdobia vykonáva-
nia, a cieľových hodnôt zodpovedajúcich ukazovateľov výkonnosti.

Tematické zameranie – prehľad hlavných regulačných požiadaviek

Po prvé, rozsah podpory, ktorú možno poskytnúť z jednotlivých fondov, je stanovený v špecifických nariade-
niach pre jednotlivé fondy: z EFRR je možné podporovať TC 1 – 11, z ESF TC 8 – 11 a z KF TC 4 – 7 a 1113.

Okrem toho sa musí pevne stanovené percento (od 50 % do 80 %) všetkých finančných prostriedkov z EFRR 
v menej rozvinutých, prechodných a rozvinutejších regiónoch prideliť na TC 1 – 414. Ďalej sa v závislosti od 
typu regiónu musí 12 – 20 % všetkých pridelených finančných prostriedkov z EFRR prideliť na TC 415.

V rámci ESF sa aspoň 20 % všetkých rozpočtových prostriedkov pridelených členskému štátu musí prideliť 
na TC 916 a na úrovni programov sa 60 – 80 % finančných prostriedkov musí prideliť maximálne na päť investič-
ných priorít17.

Okrem týchto špecifických požiadaviek na tematické zameranie jednotlivých fondov môže byť rozsah pod-
pory navyše sústredený do oblastí strategického významu. Napríklad členské štáty a regióny, ktoré pridelili 
finančné prostriedky na TC 1, museli takisto vypracovať stratégie inteligentnej špecializácie, t. j. musia určiť 
obmedzený počet oblastí inteligentnej špecializácie s potenciálom rastu. V stratégiách inteligentnej špecia-
lizácie musí byť vysvetlené, ako členské štáty a regióny zamýšľajú vytvoriť konkurenčnú výhodu pre podniky 
v príslušnej krajine alebo regióne. Táto požiadavka je súčasťou ex ante kondicionality 1.118.

13 Článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, článok 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 a článok 4 nariadenia (EÚ) č. 1300/2013.

14 Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.

15 Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.

16 Článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

17 Článok 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

18 Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, príloha XI, ex ante kondicionalita 1.1: „existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, 
ktorá je v súlade s národným programom reforiem“.
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12 Článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013; článok 3 
nariadenia (EÚ) č. 1304/2013; 
a článok 4 nariadenia (EÚ) 
č. 1300/2013.
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Partnerské dohody

18 
Partnerské dohody (PD) sú vnútroštátne investičné plány pripravené v súlade 
s hlavnými zásadami SSR. Pokrývajú celé programové obdobie a všetkých päť 
fondov EŠIF. Pre každý členský štát existuje jedna PD pripravená na základe ná-
rodných programov reforiem, v ktorej sa prezentujú politiky a opatrenia krajiny 
na udržanie rastu a pracovných miest a na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
2020, najnovšie relevantné odporúčania pre jednotlivé krajiny a relevantné odpo-
rúčania Rady.

19 
Obsah PD je stanovený v NSU19 a Komisia vydala ďalšie usmernenia týkajúce sa 
konkrétnych informácií, ktoré sa majú uvádzať v PD20 (pozri rámček 2). Kľúčové 
súčasti PD schvaľuje Komisia.

19 Článok 15 ods. 1 a 2 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013.

20 Usmernenia Komisie č. 1a, 
Partnerská dohoda, verzia 1, 
apríl 2013 a návrh vzoru 
a usmernení k obsahu 
partnerskej dohody.

Partnerské dohody

PD zahŕňajú všetky fondy EŠIF a načrtávajú ciele a TC, o ktoré sa členský štát usiluje. Poskytujú teda prehľad 
informácií, ktoré sú ďalej rozpracované v jednotlivých OP.

Podliehajú schváleniu Komisie a obsahujú informácie o rozvojových potrebách členských štátov, vybraté TC, 
informatívne prerozdelenie podpory EÚ, zoznam OP daného členského štátu, opis inštitucionálnych opatrení, 
zoznam partnerov a zásady partnerstva, posúdenie administratívnych kapacít, súhrn predbežných hodnotení, 
informácie o predbežnom overení súladu s pravidlami doplnkovosti, súhrn posúdenia ex ante kondicionalít, 
metodiku a mechanizmy na zabezpečenie fungovania výkonnostného rámca a vyčlenenia výkonnostnej rezer-
vy, a súhrn opatrení plánovaných v programoch na zníženie administratívnej záťaže.
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Operačné programy

20 
V priebehu obdobia rokov 2014 – 2020 sa tri EŠIF v rámci politiky súdržnosti 
(EFRR, KF a ESF) naďalej využívajú prostredníctvom OP. V OP členský štát uvádza 
investičné priority a konkrétne ciele intervencie (na celé programové obdobie), 
aby sa naplnili vybraté tematické ciele, a opisuje, ako sa finančné prostried-
ky (z EÚ aj vnútroštátne verejné a súkromné spolufinancovanie) budú v rámci 
daného obdobia využívať na financovanie projektov. OP pripravujú členské štáty 
v súlade so SSR a PD. Každý OP je založený na prioritných osiach (pozri rámček 3).

Operačné programy

V rámci každého OP sa na úrovni prioritnej osi prezentujú informácie o vybratých tematických cieľoch, o ktoré 
sa daný program usiluje s podporou EŠIF, ako aj príslušné investičné priority. Každá prioritná os môže byť pre-
pojená s viac ako jedným tematickým cieľom. Každý OP pozostáva z viacerých prioritných osí.

OP majú maticovú štruktúru. To znamená, že informácie o výkonnosti a finančné informácie sa v nich prezen-
tujú podľa dvoch hlavných parametrov, t. j. prioritných osí vymedzených individuálne členskými štátmi a vy-
bratých investičných priorít uvedených v špecifických nariadeniach o konkrétnych fondoch. Tieto informácie 
sú takisto rozdelené podľa kategórií regiónov, ako sú menej rozvinuté, prechodné, najodľahlejšie a rozvinutej-
šie regióny a podľa fondov.

Všeobecne platí, že v programoch by sa mali uvádzať prioritné osi, ktoré sú zamerané na jeden fond (t. j. 
zahŕňajúce len jeden fond, ako je EFRR, ESF alebo KF) a ktoré sa týkajú len jedného tematického cieľa a jednej 
kategórie regiónov. Možno však stanoviť aj prioritnú os, ktorá pokrýva viac ako jeden fond a viac ako jednu 
kategóriu regiónov alebo ktorá spája investičné priority z rôznych tematických cieľov21.

21 Článok 96 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odsek 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 288/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzor operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o vzor programov spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Ú. v. EÚ L 87, 22.3.2014, s. 1).
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21 
V roku 2014 Komisia prijala vykonávacie nariadenie o vzore OP, v ktorom určila 
spôsob, ako sa má prezentovať obsah OP22. Pred uhradením akýchkoľvek platieb 
z rozpočtu EÚ musí OP schváliť Komisia.

22 Nariadenie (EÚ) č. 288/2014.

Ta
bu

ľk
a 

1 Počet prijatých OP: porovnanie období rokov 2007 – 2013 a 2014 – 20201

Programové obdobia

2014 – 2020 2007 – 2013

OP EFRR a KF 124 249

OP ESF 95 118

OP EÚS 76 73

OP financované z viacerých fondov 92 neuvádza sa

Spolu 387 440

1 Táto tabuľka nezahŕňa OP nástroja predvstupovej pomoci a FEAD, ktoré sa neprijímajú v zmysle NSU.

Zdroj: Údaje Komisie z databázy Infoview a SFC2007, prispôsobené ECA.

22 
Komisia v priebehu obdobia rokov 2014 – 2020 rokovala o 387 OP, v predchádza-
júcom období o 440 OP. V prípade 281 OP prevzalo vedenie Generálne riaditeľ-
stvo pre regionálnu a mestskú politiku. Generálne riaditeľstvo pre zamestna-
nosť, sociálne záležitosti a začlenenie bolo zodpovedné za 106 OP ESF.
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Výkonnostné ukazovatele výstupov a výsledkov

23 
Vykonávanie krokov na úrovni prioritných osí OP sa monitoruje a meria podľa 
ukazovateľov výkonnosti pre výstupy a výsledky.

— Vykonávanie krokov určených v rámci investičných priorít OP sa má merať 
podľa ukazovateľov výstupov. Spoločné ukazovatele výstupov sú uvedené 
v nariadení pre každý fond23. Ďalšie programovo špecifické ukazovatele vý-
stupov si môžu určiť aj členské štáty.

— Dosahovanie konkrétnych cieľov OP sa má merať podľa ukazovateľov vý-
sledkov24. Ukazovatele výsledkov sú programovo špecifické a v prípade ESF 
aj spoločné.

24 
Od začiatku obdobia rokov 2014 – 2020 Komisia uverejňuje informácie o výkon-
nosti vykazované členskými štátmi na svojej platforme otvorených dát o EŠIF25.

25 
V prílohe III sa uvádza, ako sú ukazovatele výstupov a výsledkov prepojené s te-
matickými cieľmi, investičnými prioritami a konkrétnymi cieľmi.

Procedurálne ustanovenia týkajúce sa prijímania 
partnerských dohôd a operačných programov

26 
V NSU sa takisto podrobne opisujú zodpovednosti Komisie a členských štátov 
v procese prípravy a prijímania PD a OP. Obidva dokumenty pripraví členský štát 
v dialógu s Komisiou a v spolupráci s partnermi (ako sú verejné orgány, hospodár-
ski a sociálni partneri a mimovládne organizácie)26. Tento proces musí prebehnúť 
na základe transparentných postupov a v súlade s inštitucionálnym a právnym 
rámcom členského štátu.

23 Príloha I k nariadeniam (EÚ) 
č. 1301/2013, č. 1304/2013 
a č. 1300/2013.

24 Článok 96 ods. 2 písm. b) bod 
ii) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

25 Portál otvorených dát o EŠIF 
(https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Prostredníctvom tohto auditu sme skúmali, či Komisia účinne dohodla s členský-
mi štátmi partnerské dohody (PD) a operačné programy (OP) na účely politiky 
súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 tak, aby boli finančné prostriedky EÚ 
účinnejšie zamerané na priority stratégie Európa 2020, aby boli intervencie lepšie 
odôvodnené z hľadiska investičných potrieb a zamýšľaných výsledkov a aby boli 
primerane stanovené podmienky, podľa ktorých sa bude merať výkonnosť týchto 
programov. Posudzovali sme najmä to, či:

— Komisia dokončila rokovania s členskými štátmi o PD a OP čo najrýchlejšie 
a v rámci predpísaných lehôt,

— Komisia pri svojich rokovaniach o PD úspešne zabezpečila zosúladenie výdav-
kov politiky súdržnosti so stratégiou Európa 2020,

— v OP bolo jasne uvedené, ktoré investičné potreby ešte treba riešiť a aké 
výsledky sa očakávajú od plánovaných intervencií, a

— úpravy týkajúce sa finančného monitorovania a ukazovatele výkonnosti 
pre výstupy a výsledky umožnili nákladovo efektívne monitorovanie výdav-
kových priorít a výkonnosti a vytvorili pevný základ na lepšie prideľovanie 
finančných prostriedkov na základe výkonnosti v programovom období 
po roku 2020.

28 
Toto je prvá z dvoch správ týkajúcich sa rokovaní Komisie o PD a OP na obdobie 
rokov 2014 – 2020. Druhá správa bude zameraná na stanovenie ex ante kondicio-
nalít, špecifikovanie ukazovateľov výkonnosti a úpravy týkajúce sa výkonnostnej 
rezervy.

29 
Naša audítorská práca na účely tejto správy pozostávala z týchto úkonov:

— analýza časového rámca, v ktorom sa uskutočnili rokovania o legislatívnom 
balíku politiky súdržnosti, PD a OP,

— posúdenie interných postupov Komisie pri rokovaniach o PD a OP a ich 
prijímaní,

— hĺbková analýza piatich PD a 14 OP z EFRR a ESF v piatich členských štátoch 
(Španielsko, Írsko, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko), pokiaľ ide o tematické 
zameranie výdavkov, jasné vyjadrenie intervenčnej logiky a primeranosť uka-
zovateľov výkonnosti pre výsledky a výstupy. Taktiež sme vykonali študijnú 
návštevu Dánska týkajúcu sa dvoch OP,
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— preskúmanie vzoriek spisov z rokovaní Komisie a podpornej dokumentácie 
členských štátov na prípravu PD a OP,

— rozhovory s viac ako 50 pracovníkmi zapojenými do rokovaní na Generálnom 
riaditeľstve pre regionálnu a mestskú politiku a Generálnom riaditeľstve 
pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a s viac ako 40 úradníkmi 
v členských štátoch a ich stálymi zastúpeniami v Bruseli,

— konzultácie s odborníkmi v oblasti regionálnych a štrukturálnych politík a po-
litiky súdržnosti Európskej únie a v oblasti tvorby rozpočtu založeného na vý-
konnosti, ako aj s vnútroštátnymi odborníkmi a zástupcami stálych zastúpení 
členských štátov v EÚ.

30 
Naša analýza sa zameriava na tematické ciele 1 – „Posilnenie výskumu, techno-
logického vývoja a inovácií“ (TC 1) a 8 – „Podpora udržateľnej a kvalitnej zamest-
nanosti a mobility pracovnej sily“ (TC 8). Tieto dva tematické ciele boli vybraté 
najmä z toho dôvodu, že práve na ne bolo pridelených najviac finančných pro-
striedkov v rámci EFRR (TC 1) a ESF (TC 8) pre všetky členské štáty.

31 
Vzali sme do úvahy aj správu Komisie o výstupoch rokovaní o PD a OP, ktorá 
poskytla všeobecný prehľad kľúčových otázok (ako je prínos EŠIF k stratégii rastu 
EÚ, investičnému plánu a prioritám Komisie na ďalšie desaťročie) pre jednotlivé 
členské štáty v decembri 201527.

32 
Tento audit sa týkal obdobia od decembra 2013 do decembra 2015, keď bol prija-
tý posledný OP na obdobie rokov 2014 – 2020.

27 COM(2015) 639 final 
zo 14. decembra 2015 – 
Investovanie 
do zamestnanosti a rastu – 
maximalizácia príspevku 
európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, najmä 
príloha II.



27Pripomienky

Komisia udržiavala oneskorenia v rokovaniach 
o partnerských dohodách a operačných programoch 
pod kontrolou

33 
Analyzovali sme čas potrebný na prijatie legislatívneho balíka politiky súdržnosti, 
partnerských dohôd (OD) a operačných programov (OP) na programové obdobie 
2014 – 2020 a porovnali sme ho s dĺžkou trvania rokovaní v predchádzajúcom 
období. Takisto sme preskúmali prípravnú prácu Komisie a jej interné postupy 
na účely rokovaní. Okrem toho sme sa snažili určiť hlavné faktory, ktoré prispeli 
k oneskoreniu dokončenia rokovaní.

Európsky parlament a Rada prijali legislatívny balík politiky 
súdržnosti koncom roku 2013

34 
Komisia by mala pripraviť a viesť rokovania s členskými štátmi o PD a OP takým 
spôsobom, aby ich bolo možné prijať čo najskôr v predpísaných lehotách uve-
dených v právnom základe. Rokovania o PD a OP sa môžu formálne začať až 
po prijatí právneho rámca Európskym parlamentom a Radou. Lehota na predlo-
ženie všetkých OP bola v apríli 201428. Členské štáty boli takisto povinné predložiť 
všetky OP do troch mesiacov od dátumu predloženia príslušných PD29.

35 
Európsky parlament a Rada prijali legislatívny balík o politike súdržnosti v de-
cembri 2013, t. j. tesne pred začiatkom programového obdobia 2014 – 2020 (pozri 
aj bod 13). V porovnaní s obdobím 2007 – 2013, pre ktoré bol právny základ prija-
tý v júli 2006, to znamená oneskorenie o päť mesiacov.

28 Článok 14 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.

29 Článok 26 ods. 4 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 o OP v rámci 
cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti. V rámci cieľa 
Európska územná spolupráca 
je táto lehota deväť mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti 
NSU.
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1 Od prvotného návrhu po prijatie.

2  Prijatie vykonávacích nariadení (do novembra 2016 bolo prijatých osem nariadení). Vykonávacími nariadeniami sa stanovili podmienky vyko-
návania právne záväzných aktov. Komisia prijala tieto nariadenia komitologickým postupom, t. j. s podporou výborov zástupcov krajín EÚ.

3  Prijatie delegovaných nariadení (do novembra 2016 bolo prijatých deväť nariadení). Delegované nariadenia sú nelegislatívne akty všeobecnej 
povahy, ktoré dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

4 Obdobie od predloženia prvej PD/prvého OP po prijatie poslednej PD/posledného OP.

Zdroj: EDA.

Právny rámec rokovaní o PD a OP a usmernenie Komisie – chronologický prehľad
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36 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím Komisia predložila svoj legislatívny 
návrh o tri mesiace neskôr (t. j. v októbri 2011, pričom v roku 2004 to bolo v júli). 
Okrem toho, proces rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom trval 
o dva a pol mesiaca dlhšie (803 dní v porovnaní so 727 dňami). Viac času bolo 
potrebné na dosiahnutie zhody, pretože bolo treba čakať na prijatie nariadenia 
o rozpočtových pravidlách30 (prijaté v októbri 2012) a VFR (prijatý v decembri 
2013), ako aj vzhľadom na pomerne väčšiu právomoc Európskeho parlamentu 
pri rokovaniach o období rokov 2014 – 2020 (pozri bod 11).

37 
Komisia mala následne prijať sekundárne právne predpisy, t. j. spolu 17 vykoná-
vacích a delegovaných aktov (pozri bod 13). Prijatie právneho rámca sa postup-
ne dokončovalo do januára 2016, t. j. súčasne s prijímaním OP Komisiou (pozri 
obrázok 3). Prvá séria troch vykonávacích aktov31 a štyroch delegovaných aktov32 
bola prijatá v marci 2014 a druhá séria štyroch vykonávacích aktov33 bola prijatá 
v januári 2015.

Komisia zaujala iniciatívny prístup k rokovaniam 
o partnerských dohodách a operačných programoch

38 
Prístup Komisie k rokovaniam by mal byť konzistentný v prípade všetkých fondov 
a generálnych riaditeľstiev a Komisia by mala členským štátom v dostatočnom 
časovom predstihu sprístupniť všetky relevantné informácie a všetku podporu 
potrebnú na prípravu ich programových dokumentov (vo forme usmernení, od-
bornej prípravy alebo neformálnych oznámení).

30 Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie, 
a zrušení nariadenia Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 
(Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

31 1. Nariadenie (EÚ) č. 288/2014; 
2. vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 184/2014 
z 25. februára 2014, ktorým sa 
stanovujú pravidlá 
a podmienky uplatniteľné 
na systém elektronickej 
výmeny údajov medzi 
členskými štátmi a Komisiou 
podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 a ktorým sa 
prijíma nomenklatúra 
kategórií intervencií 
na podporu z EFRR v rámci 
cieľa Európska územná 
spolupráca podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1299/2013 
o osobitných ustanoveniach 
na podporu cieľa Európska 
územná spolupráca z EFRR 
(Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7); 
a 3. vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 215/2014 
zo 7. marca 2014, ktorým sa 
stanovujú pravidlá 
vykonávania nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 v súvislosti 
s metodikami poskytovania 
podpory na riešenie zmeny 
klímy, určovaním čiastkových 
cieľov a zámerov 
vo výkonnostnom rámci 
a nomenklatúrou kategórií 
intervencií pre EŠIF 
(Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).

32 1. Delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 240/2014 
zo 7. januára 2014 o európskom 
kódexe správania 
pre partnerstvo v rámci EŠIF 
(Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1); 2. 
delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 480/2014 
z 3. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 138, 
13.5.2014, s. 5); 3. delegované 
nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 481/2014 zo 4. marca 2014, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1299/2013, 
pokiaľ ide o osobitné pravidlá 
týkajúce sa oprávnenosti 
výdavkov na programy 
spolupráce (Ú. v. EÚ L 138, 
13.5.2014, s .45); 4. delegované 
nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 522/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1301/2013, pokiaľ 
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Pozícia Komisie pri rokovaniach sa vyvíjala podľa vstupov 
prijatých od všetkých relevantných útvarov

39 
NSU na obdobie rokov 2014 – 2020 sa vzťahuje na päť rôznych fondov a posky-
tuje takisto možnosť vypracovania OP financovaných z viacerých fondov. V apríli 
2013 generálne riaditeľstvá pre EŠIF spoločne vydali operačné postupy, ktoré 
majú útvary Komisie dodržiavať pri príprave a rokovaniach o PD a zmienených OP 
financovaných z viacerých fondov. Okrem toho, Generálne riaditeľstvo pre regi-
onálnu a mestskú politiku a Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie vypracovali plány s podrobnými krokmi, podľa ktorých 
sa malo postupovať pri rokovaniach s členskými štátmi, ako aj kontrolné zozna-
my na zabezpečenie konzistentnosti analýz PD a OP medzi jednotlivými útvar-
mi. Rokovania o PD a OP viedli najmä geografické útvary v rámci generálnych 
riaditeľstiev.

Neformálny dialóg o PD a OP pomohol pripraviť rokovania 
a zmierniť vplyv neskorého prijatia nariadení

40 
Komisia vyzvala členské štáty, aby predložili návrhy PD a OP už v roku 2013. Tak 
sa stalo v prípade PD všetkých členských štátov, na ktoré sa vzťahuje tento audit. 
Vo všetkých týchto prípadoch Komisia vykonala konzultácie so všetkými relevant-
nými GR. Na základe tohto vstupu a svojho prvotného posúdenia v pozičných 
dokumentoch (pozri bod 9) Komisia následne poskytla neformálne pripomienky 
k návrhom PD ešte pred začatím rokovaní.

41 
Tieto diskusie počas prípravnej fázy rokovaní umožnili Komisii predvídať, kto-
ré veci by mohli spôsobovať špecifické problémy počas formálnych rokovaní, 
a zmierniť tak vplyv neskorého prijatia nariadení o prijímaní PD a OP.

42 
Členské štáty boli v konzultácii OP s Komisiou menej aktívne. Len päť zo 14 skú-
maných OP bolo zaslaných na neformálne preskúmanie34.

ide o podrobné pravidlá 
týkajúce sa zásad výberu 
a riadenia inovačných činností 
v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja miest, ktoré majú byť 
podporované z EFRR 
(Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 1).

33 1. Vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 821/2014 
z 28. júla 2014, ktorým sa 
stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o podrobné pravidlá 
pre prevod a správu 
programových príspevkov, 
podávanie správ o finančných 
nástrojoch, technické 
vlastnosti informačných 
a komunikačných opatrení 
týkajúcich sa operácií a systém 
na zaznamenávanie 
a uchovávanie údajov 
(Ú. v. EÚ L 223, 29.7.2014, s. 7); 
2. vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 964/2014 
z 11. septembra 2014, ktorým 
sa stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o štandardné podmienky 
pre finančné nástroje 
(Ú. v. EÚ L 271, 12.9.2014, s. 16); 
3. vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1011/2014 
z 22. septembra 2014, ktorým 
sa stanovujú podrobné 
pravidlá vykonávania 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, 
pokiaľ ide o vzory 
predkladania určitých 
informácií Komisii a podrobné 
pravidlá týkajúce sa výmeny 
informácií medzi prijímateľmi 
a riadiacimi orgánmi, 
certifikačnými orgánmi, 
orgánmi auditu 
a sprostredkovateľskými 
orgánmi (Ú. v. EÚ L 286, 
30.9.2014, s. 1); 4. vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 2015/207 z 20. januára 2015, 
ktorým sa stanovujú 
podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzor 
správy o pokroku, formát 
na predkladanie informácií 
o veľkom projekte, vzor 
spoločného akčného plánu, 
vzor správ o vykonávaní cieľa 
Investovanie do rastu 
a zamestnanosti, vzor 
vyhlásenia hospodáriaceho 
subjektu, vzory pre stratégiu 
auditu, audítorské stanovisko 
a výročnú kontrolnú správu 
a metodiku na vypracovanie 
analýzy nákladov a prínosov, 
ako aj podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1299/2013, 
pokiaľ ide o vzor správ 
o vykonávaní cieľa Európska 
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Komisia poskytla členským štátom usmernenia k rokovaniam, 
ale až v neskoršej fáze procesu

43 
Komisia poskytla svojim vlastným útvarom a členským štátom značný počet vše-
obecných aj tematických usmernení (s celkovým objemom viac ako 200 strán len 
o TC 1 a TC 8 a 400 strán o ex ante kondicionalitách). Tieto poznámky obsahovali 
podrobné odporúčania a pokyny k jednotlivým témam, ktoré boli predmetom 
rokovaní.

44 
Tieto usmernenia však boli sprístupnené až v neskoršej fáze procesu, a to aj vply-
vom skutočnosti, že balík politiky súdržnosti bol prijatý až v decembri 2013. Návr-
hy usmernení však boli členským štátom zaslané, len čo to bolo možné, v súlade 
so stavom rokovaní o právnych predpisoch. Napríklad, prvé verzie usmernení Ko-
misie k ex ante kondicionalitám boli vydané v marci a apríli a aktualizované boli 
v auguste 2013, no neobsahovali ešte usmernenia týkajúce sa oblastí, o ktorých 
zákonodarcovia ešte stále rokovali. V auguste 2013 boli k dispozícii usmernenia 
k 34 z 36 ex ante kondicionalít. Členské štáty museli na kompletnú konečnú verziu 
usmernení čakať až do februára 2014. Konečné verzie usmernení boli vydané len 
v niekoľkých prípadoch. Dokonca ani v dôležitých oblastiach, ako sú ex ante kon-
dicionality alebo preskúmanie výkonnostného rámca a rezervy, neboli konečné 
verzie uverejnené až do februára, resp. mája 2014. Tieto usmernenia sa revidovali 
až do septembra 2014.

45 
Zástupcovia členských štátov, ktorých sa týkal tento audit, však potvrdili, že Ko-
misia im počas rokovaní poskytla neformálnu aj formálnu pomoc a vo všeobec-
nosti opísali spoluprácu s Komisiou ako konštruktívnu. Zamestnanci Komisie 
zodpovední za rokovania pravidelne navštevovali členské štáty a udržiavali pravi-
delný kontakt s vnútroštátnymi orgánmi.

územná spolupráca 
(Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2015, s. 1).

34 Stalo sa tak v prípade 
chorvátskeho národného OP 
EFRR, írskeho národného OP 
ESF, rumunského národného 
OP EFRR aj ESF a rumunského 
regionálneho OP EFRR.
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Napriek ťažkostiam Komisia prijala PD a OP v lehotách 
stanovených v nariadení

46 
Komisia musí pripraviť akékoľvek pripomienky k PD a OP do troch mesiacov 
od dátumu ich predloženia35. Členský štát musí v odpovedi na tieto pripo-
mienky poskytnúť Komisii všetky potrebné dodatočné informácie a podľa po-
treby upraviť navrhovaný dokument. Pokiaľ členský štát primerane zohľadnil 
všetky pripomienky Komisie, Komisia by mala prijať rozhodnutie o schválení 
PD do štyroch mesiacov od jej predloženia36. Komisia by takisto mala schváliť 
každý OP najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia členským štá-
tom, pokiaľ boli primerane zohľadnené všetky pripomienky Komisie37. Časové 
obdobie od chvíle, keď Komisia pošle pripomienky členskému štátu, do chví-
le, keď členský štát znova predloží OP pripravený na prijatie (t. j. v ktorom boli 
primerane zohľadnené pripomienky Komisie)38, sa do tohto predpísaného 
časového harmonogramu nepočítajú.

47 
Začiatkom roka 2013 Komisia oznámila členským štátom, že plánuje prijať 
všetky PD začiatkom roka 2014 a všetky OP do konca júla 201439. Z našej ana-
lýzy však vyplynulo, že posledná PD bola prijatá v novembri 2014 a posledný 
OP v decembri 2015. Neskorším prijatím legislatívneho balíka politiky súdrž-
nosti sa prijatie PA a OP Komisiou oproti pôvodnému plánu oddialilo. Okrem 
toho, prvé PD boli Komisii predložené v januári 2014 a prvé OP v marci 2014. 
V prípade týchto PD a OP sa preto neformálne rokovania začali ešte pred 
formálnym prijatím príslušných nariadení.

Partnerské dohody

48 
Všetky PD boli predložené v predpísanej lehote (apríl 2014). Rokovania o PD 
prebehli rýchlejšie ako v období rokov 2007 – 2013. Posledné PD boli prijaté 
asi len o mesiac neskôr ako posledný národný strategický referenčný rámec 
(pozri obrázok 4).

35 Článok 16 ods. 1 a článok 29 
ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013 o PD, resp. OP.

36 Článok 16 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013.

37 Článok 29 ods. 4 nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013.

38 Článok 3 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.

39 List generálnych riaditeľov GR 
pre EŠIF [Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu 
a mestskú politiku/WD Ares 
(2013)] členským štátom.
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Operačné programy

49 
V novembri 2014 Európsky parlament naliehavo vyzval Komisiu a členské štáty, 
„aby podľa potreby zintenzívnili svoje úsilie o urýchlené zvýšenie kvality ope-
račných programov s cieľom zabezpečiť, aby bolo do 31. decembra 2014, pripra-
vených na prijatie‘ čo najviac programov“40, t. j. ešte pred vymenovaním novej 
Komisie. Do decembra 2014 bolo prijatých 198 z 311 OP (okrem OP EÚS) v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (64 %), z toho takmer všetky (151) 
v decembri. V predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 bolo do ekvi-
valentného mesiaca (decembra 2007) prijatých 98 % OP. Je to spôsobené najmä 
oneskoreným prijatím legislatívneho balíka.

50 
Členské štáty predložili väčšinu svojich návrhov OP (85 %) v predpísanej lehote. 
V prípade 15 % OP Komisia nemohla začať formálne rokovania do troch mesiacov 
od predloženia PD.

40 Európsky parlament – návrh 
uznesenia 
z 24. novembra 2014 
o oneskorenom začiatku 
vykonávania politiky 
súdržnosti na roky 2014 – 2020 
(B8-0281/2014).
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 4 Rokovania o PD/NSRF a OP1 (čas od prvého predloženia do konečného schválenia) – 
porovnanie období rokov 2007 – 2013 a 2014 – 2020

1  Chorvátsko nie je zahrnuté v analýze programového obdobia 2007 – 2013, pretože vstúpilo do EÚ až v roku 2013. Takisto v nej nie sú zahrnuté 
OP nástroja predvstupovej pomoci a FEAD, ktoré sa neprijímajú v zmysle spoločného nariadenia o EFRR, ESF a KF.

2 So zohľadnením 2 % OP s odľahlými hodnotami.

Zdroj: EDA.
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51 
Dokončenie rokovaní až po prijatie OP trvalo v období rokov 2014 – 2020 v prie-
mere osem mesiacov. Priemerný čas prijatia je porovnateľný s obdobím 2007 – 
2013, pričom od času predloženia OP do dátumu jeho prijatia bolo potrebných 
približne o 24 dní viac: 241 dní oproti 217 dňom (pozri obrázok 5).

O
br

áz
ok

 5 Priemerný čas prijatia OP1 v kalendárnych dňoch (od prvotného predloženia 
po konečné prijatie)

1  V tejto analýze nie sú zohľadnené OP nástroja predvstupovej pomoci a FEAD, ktoré sa neprijímajú v zmysle nariadenia o spoločných ustanove-
niach, a nezohľadňuje sa v nej postup zastavenia času.

Zdroj: Údaje Komisie prispôsobené EDA.
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52 
V období rokov 2007 – 2013 rokovania o obmedzenom počte OP trvali takmer 
3 roky. V období rokov 2014 – 2020 sa takéto prípady nevyskytli. Maximálny čas 
od prvotného predloženia do konečného prijatia OP v rámci cieľa Investovanie 
do rastu a zamestnanosti sa v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 skrátil o 32 % 
(z 102641 na 703 dní). Konkrétne, čas potrebný na prerokovanie OP EÚS bol vý-
razne kratší (599 dní oproti 800 dňom). V tomto údaji nie je zohľadnené obdobie 
nekonania určené NSU (pozri bod 46). V prípade OP preskúmaných v rámci auditu 
možno 52 % času pripísať členským štátom, ktoré revidovali OP, ktoré boli potom 
opätovne predložené Komisii (pozri bod 55).

Dodatočné požiadavky, problémy s IT a zložitý schvaľovací 
proces prispeli k dlhému trvaniu rokovaní o partnerských 
dohodách a operačných programoch

53 
Došlo k určitým oneskoreniam pri prijímaní PD a OP v porovnaní s lehotami sta-
novenými v nariadeniach. Zistili sme, že v niektorých prípadoch Komisia nedo-
držala lehotu na odoslanie pripomienok členským štátom (tri mesiace): stalo sa 
tak v prípade jednej z piatich skúmaných PD (Chorvátsko) a v prípade siedmich 
zo štrnástich skúmaných OP (Írsko, Poľsko a Španielsko)42.

54 
Vyskytli sa aj značné problémy s kvalitou návrhov OP predložených členskými 
štátmi, v dôsledku ktorých Komisia požadovala zmeny. Napríklad v prípade 14 
skúmaných OP Komisia zaslala pripomienky a členské štáty jej museli tieto OP 
opätovne predložiť v priemere až trikrát.

41 Je to pre 5 OP prijatých v roku 
2008 a 2009. Bez týchto OP by 
bolo maximálne trvanie 423 
dní.

42 Kódy CCI 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
a 2014ES16RFOP003.
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55 
Tieto oneskorenia a časové prieťahy pri prijímaní OP naznačujú, že rokovania boli 
v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím náročnejšie. Identifiko-
vali sme viaceré dôvody tejto skutočnosti.

— Dodatočné požiadavky: vyskytli sa početné nové témy, ktoré predtým 
neboli súčasťou rokovaní. Ich prerokovanie, samozrejme, trvalo dlhšie. Prí-
kladom je povinnosť dosiahnuť dohodu o ex ante kondicionalitách, ktorá si 
vyžadovala, aby zamestnanci Komisie podrobne analyzovali určité politiky 
členských štátov. Ďalším príkladom je požiadavka stanoviť explicitnejšiu in-
tervenčnú logiku a výkonnostný rámec, čo si vyžadovalo dôkladnejšiu disku-
siu, aby sa zabezpečilo, že sa na vykonávanie vyberú intervencie s maximál-
nym vplyvom na politiku EÚ. Okrem toho sa na rozdiel od predchádzajúceho 
programového obdobia rokovalo o ukazovateľoch výkonnosti pre výstupy 
a výsledky vopred, kým predtým to bolo možné v neskoršej fáze.

— Problémy s IT: formálna elektronická výmena informácií medzi členskými 
štátmi a Komisiou v priebehu rokovaní sa uskutočňovala prostredníctvom 
nového systému SFC2014. Používanie tohto IT nástroja bolo v priebehu ro-
kovaní o OP povinné43. Systém bol spustený v januári 2014, ale plne funkčný 
bol až neskôr. Počas prvého roka prevádzky bolo vydaných 19 rôznych verzií 
systému SFC2014 na odstránenie problémov. Všetky členské štáty navštívené 
v rámci tohto auditu hlásili problémy s jeho používaním a štyri z nich uviedli, 
že keď predkladali svoju PD, systém nebol plne funkčný.

— Pripomienky Komisie k návrhom OP podaným na schválenie: na rozdiel 
od predchádzajúcich období muselo pripomienky Komisie k návrhom OP 
prijať kolégium komisárov44. V dôsledku toho bolo potrebné v prípadoch, 
keď mala Komisia pripomienky k dokumentom predloženým členskými 
štátmi, absolvovať najmenej tri medziútvarové a vnútroútvarové konzultá-
cie: jednu na získanie pripomienok od všetkých relevantných útvarov, druhú 
na schválenie pripomienok na zaslanie členskému štátu a tretiu na prijatie OP. 
Spolu sme napočítali 896 (v priemere 3 za OP) medziútvarových konzultácií, 
ktoré sa uskutočnili v súvislosti s rokovaniami o OP a ich prijímaním.

43 Nariadenie (EÚ) č. 184/2014.

44 V predchádzajúcom 
programovom období museli 
byť kolégiom komisárov 
schválené len konečné OP, nie 
pripomienky.
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Partnerské dohody pomohli sústrediť výdavky v rámci 
politiky súdržnosti na stratégiu Európa 2020

56 
PD sa mali navrhovať na základe intervenčnej logiky, ktorá je jasne vyjadrená 
a zameraná na predchádzanie nadmernej fragmentácii finančných prostriedkov. 
Členské štáty museli identifikovať hlavné rozvojové a investičné potreby a uviesť 
v PD tie, ktoré možno priradiť k TC vopred vymedzeným v NSU a ktoré sú odvode-
né od stratégie Európa 2020. Intenzívnejšie využitie intervenčnej logiky si vyžia-
dalo pridelenie finančných prostriedkov do oblastí, v ktorých sú podľa odporúča-
ní pre jednotlivé krajiny a analýzy členských štátov potrebné verejné intervencie 
alebo v ktorých je najvyšší potenciál rastu. Finančné prostriedky sa prideľujú v sú-
lade s cieľmi uvedenými v PD a umožňujú dosahovať výsledky, o ktoré sa usilujú 
členské štáty. V OP sa preto museli načrtnúť príslušné vnútroštátne a regionálne 
rozvojové potreby, ktoré sa riešia, ako finančný príspevok pri zachovaní súladu 
s obsahom PD.

57 
Ak je to potrebné na podporu vykonávania príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny a odporúčaní Rady alebo programov makroekonomických úprav, Komisia 
môže požiadať o preprogramovanie PD a príslušných OP45. Komisia však plánuje 
túto právomoc využiť len vo výnimočných prípadoch46.

58 
Odporúčania pre jednotlivé krajiny sa každoročne aktualizujú, ale základné 
problémy členských štátov majú vo všeobecnosti dlhodobý charakter a z roka 
na rok sa výrazne nemenia. V roku 2014 sú viac ako dve tretiny zo 157 odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny aspoň do istej miery relevantné pre politiky súdržnosti.

59 
V prípade piatich členských štátov, na ktoré sa vzťahuje tento audit, sme skúmali, 
či ich PD pokrývali všetky podstatné aspekty a poskytovali užitočnú diagnózu 
rozvojových a investičných potrieb členských štátov. Následne sme zisťovali, či sa 
v rokovaniach medzi Komisiou a členskými štátmi dosiahla zhoda o zameraní 
finančných prostriedkov na TC odvodené zo stratégie Európa 2020 a či boli v sú-
lade s požiadavkami na účelové viazanie uvedenými v nariadeniach. Takisto sme 
porovnávali výsledky rokovaní s obdobím 2007 – 2013. Napokon sme skúmali, 
či boli v PD jasne uvedené výsledky, ktoré sa mali dosiahnuť a do akej miery tieto 
výsledky súviseli s financovaním z EÚ.

45 Článok 23 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final 
z 30. júla 2014 – Usmernenia 
o uplatňovaní opatrení 
spájajúcich účinnosť 
európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a riadnu 
správu hospodárskych 
záležitostí podľa článku 23 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
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Partnerské dohody sú základom na prideľovanie 
rozpočtových prostriedkov na tematické ciele a investičné 
priority

Partnerské dohody poskytujú diagnózu rozvojových potrieb 
a výdavkových priorít v členských štátoch

Skúmané partnerské dohody obsahovali všetky podstatné požadované 
aspekty

60 
PD sú objemné dokumenty. Napríklad, chorvátska PD má 466 strán, rumunská 
461 strán, španielska 368 strán, írska 265 strán a poľská 244 strán. Informácie 
uvedené v PD sa medzi jednotlivými členskými štátmi do značnej miery líšia 
z hľadiska štruktúry, formy a úrovne podrobností. Na rozdiel od OP nebol v naria-
deniach stanovený nijaký povinný vzor, ale Komisia poskytla usmernenia týkajúce 
sa vzoru návrhu a obsahu PD (pozri bod 19).

61 
Z nášho preskúmania PD piatich členských štátov, na ktoré sa vzťahuje tento 
audit, vyplynulo, že všetky

— obsahovali odôvodnenie výberu TC na základe identifikovaných rozvojových 
a investičných potrieb a boli v súlade s požiadavkami na tematické zameranie 
uvedenými v nariadeniach o konkrétnych fondoch47,

— obsahovali informatívne údaje o prerozdelení finančných prostriedkov z EŠIF 
na jednotlivé TC,

— mali identifikované hlavné očakávané výsledky v oblasti jednotlivých TC, a

— obsahovali zoznam OP prispievajúcich k dosiahnutiu daných výsledkov.

47 V prípade ESF sa to týka len 
požiadavky na tematické 
zameranie na sociálne 
začlenenie.
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62 
Zaznamenali sme však, že celkové súhrnné prerozdelenie finančných prostried-
kov podľa TC v PD pre Poľsko a Španielsko sa nezhodovalo so zodpovedajúcimi 
údajmi v OP. Taktiež poznamenávame, že ak za EFRR nebudú k dispozícii dopl-
ňujúce finančné informácie od členských štátov, Komisia bude mať problémy 
s monitorovaním plnenia požiadaviek na zameranie finančných prostriedkov.

Komisia analyzovala výzvy a priority s potrebou financovania a poslala 
svoje pripomienky členským štátom ešte pred formálnymi rokovaniami 
o PD a OP

63 
Komisia analyzovala hlavné výzvy a vo svojich pozičných dokumentoch určila prí-
slušné priority s potrebou financovania v jednotlivých členských štátoch. Uviedla 
v nich takisto odkazy na odporúčania pre jednotlivé krajiny vydané Radou v roku 
2012 (pozri bod 9). Proces identifikácie rozvojových potrieb a investičných priorít 
bol predmetom rozsiahlych diskusií a príprav v členských štátoch, ako aj rokovaní 
medzi Komisiou a členskými štátmi.

Členské štáty určili v PD rozvojové a investičné potreby

64 
Z nášho preskúmania vyplynulo, že na základe dôkazov dostupných pre Komisiu 
v danom čase PD poskytovali diagnózu situácie vo všetkých vybratých TC, na zák-
lade čoho bolo možné určiť výdavkové priority. Príklady sú uvedené v rámčeku 4.
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4 Partnerské dohody – diagnóza vnútroštátnej situácie vo vzťahu k TC

Výskum (TC 1):

Každý členský štát uviedol informácie o intenzite výskumu a vývoja a o výdavkoch podnikov na výskum a vý-
voj. V PD je v rôznej miere opísaná aj vnútroštátna výkonnosť z hľadiska výstupov meraných podľa faktorov, 
ako sú patenty, vedecké publikácie, ľudský potenciál vo výskume a vývoji, prepojenia a miera spolupráce 
medzi výskumnými organizáciami a podnikmi a pozícia krajiny v Európskom prehľade výsledkov inovácie48.

Na základe toho členské štáty v PD stanovili svoje odhady celkových investičných potrieb v oblasti TC 1. 
V prípade Írska tieto investičné potreby neboli výslovne sformulované, ale bolo ich možné odvodiť z diagnózy 
a očakávaných strategických výsledkov. Poľsko, Rumunsko a Chorvátsko uviedli, že na stimulovanie činností 
výskumu a vývoja sú okrem finančnej podpory potrebné aj štrukturálne a/alebo regulačné úpravy. Zazna-
menali sme však, že boli uvedené len obmedzené informácie o základných príčinách a že PD neobsahovali 
podrobnosti o tom, aké štrukturálne zmeny sú potrebné. Napriek tomu PD spĺňajú minimálne požiadavky 
stanovené v NSU.

Podpora zamestnanosti (TC 8):

V PD každého členského štátu sa riešili osobitné výzvy súvisiace s TC 8. Vo všetkých skúmaných krajinách sa 
ako problém spomínala vysoká miera nezamestnanosti mládeže. Všeobecná vysoká miera nezamestnanosti 
bola identifikovaná ako problém v Írsku a Španielsku, pričom Írsko uviedlo ako problém zvyšujúcu sa dlhodo-
bú nezamestnanosť. Jednou z hlavných výziev v Poľsku bolo nízke celkové zapojenie do trhu práce (najmä me-
dzi ženami a staršími ľuďmi). V PD Rumunska bola zdôraznená potreba zvýšiť zapojenie Rómov, starších ľudí, 
žien a ľudí so zdravotným postihnutím do trhu práce. Poľsko, Rumunsko a Chorvátsko poukazovali na potrebu 
zvýšiť účinnosť verejných služieb zamestnanosti.

48 Európska komisia, GR GROW, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr


42Pripomienky 

Skúmané partnerské dohody sa týkali takmer všetkých 
tematických cieľov vyplývajúcich zo stratégie Európa 2020

65 
Všetkých päť členských štátov riešilo vo svojich PD takmer všetky TC. Poľsko, Ru-
munsko a Chorvátsko riešili všetky TC, Španielsko riešilo TC 1 až 10 a Írsko nezahr-
nulo TC 7 a 11.

66 
To viedlo k situácii, v ktorej neexistuje jasné prepojenie medzi konkrétnymi odpo-
rúčaniami pre jednotlivé krajiny a prideľovaním finančných prostriedkov. Skúma-
né členské štáty odôvodnili pridelenie finančných prostriedkov na tematické ciele 
predovšetkým na základe požiadaviek na účelové viazanie prostriedkov a tiež 
zohľadnením identifikovaných vnútroštátnych potrieb a odporúčaní pre jednot-
livé krajiny na roky 2012 a 2013. Okrem toho, stále nie je jasné, či je podiel finanč-
ných prostriedkov pridelený na tematické ciele primeraný na riešenie identifiko-
vaných potrieb a či umožňuje dosiahnutie výsledkov, o ktoré sa usilujú členské 
štáty.

Rokovania o PD boli účinné z hľadiska účelového viazania 
výdavkov na ciele stratégie Európa 2020

Požiadavky na tematické zameranie uvedené v nariadeniach 
o konkrétnych fondoch boli splnené

EFRR – tematické ciele 1 až 4

67 
Dvadsaťosem členských štátov EÚ celkovo pridelilo približne 62 % svojich pro-
striedkov z EFRR na TC 1 až 4. Z našej analýzy vyplynulo, že pridelené rozpočtové 
prostriedky pre jednotlivé členské štáty presiahli minimálny limit 50 % pre menej 
rozvinuté regióny.
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68 
Financovanie z EFRR v piatich podrobne skúmaných členských štátoch sa sústre-
ďuje do oblastí výskumu a inovácií (TC 1), IKT (TC 2), konkurencieschopnosti MSP 
(TC 3) a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo (TC 4). V nariadeniach o kon-
krétnych fondoch sa stanovili minimálne požiadavky na zameranie na určité TC 
(pozri rámček 1). Z našej analýzy vyplynulo, že požiadavky na tematické zamera-
nie sa na úrovni PD dokonca presiahli (pozri tabuľku 2).

Ta
bu

ľk
a 

2 Tematické zameranie požiadaviek na EFRR podľa 
členských štátov na úrovni PD

EFRR TC 1, 2, 3, 4

rozvinutejší región prechodný región menej rozvinutý región

požadované 
minimum

80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR nie je k dispozícii nie je k dispozícii 61 %

IE 91 % nie je k dispozícii nie je k dispozícii

PL2 70 % nie je k dispozícii 58 %

RO 84 % nie je k dispozícii 51 %

EFRR TC 4 (Zmena klímy)

rozvinutejší región prechodný región menej rozvinutý región

požadované 
minimum

20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR N/A N/A 13 %

IE 22 % N/A N/A

PL3 24 % N/A 24 %

RO 48 % N/A 60 %

1  Údaje za Španielsko nie je možné zosúladiť s OP, keďže v OP sú síce regióny klasifikované v súla-
de s kritériami uvedenými v NSU, ale nie v súlade s výnimkou uvedenou v nariadení o EFRR.

2 Splnené na základe výnimiek uvedených v článku 4 ods. 1 nariadenia o EFRR.

3 Splnené na základe výnimiek uvedených v článku 4 ods. 3 nariadenia o EFRR.

Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácií Komisie Infoview a SFC2014.
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69 
Všimli sme si, že v prípade členských štátov využívajúcich výnimky uvedené 
v nariadení o EFRR49 finančné informácie uvedené v OP nie vždy umožňujú zistiť, 
či sa požiadavky na tematické zameranie rešpektujú (pozri tabuľku 2). V ta-
kých prípadoch sa regióny klasifikujú odlišne na účely tematického zamerania 
a na účely klasifikácie regiónov na úrovni NUTS 2, používanej pri programovaní50. 
Ak nebudú k dispozícii doplňujúce informácie od členských štátov, Komisia nebu-
de schopná monitorovať plnenie požiadaviek na tematické zameranie.

ESF – tematické ciele 8 až 10

70 
V prípade ESF bol najväčší podiel finančných prostriedkov (30,7 mld. EUR, približ-
ne 37 %) pridelený na TC 8, na TC 10 Vzdelávanie bolo pridelených 27,1 mld. EUR 
(približne 33 %). Všetky členské štáty EÚ celkovo pridelili približne 26 % svojich 
prostriedkov z ESF na TC 9. Všetkých päť skúmaných členských štátov pridelilo 
22 až 36 % prostriedkov na podporu sociálneho začlenenia (TC 9), čo bolo opäť 
výrazne nad úrovňou minimálneho limitu požadovaného v osobitnom nariadení 
o tomto fonde (pozri tabuľku 3).

Ta
bu

ľk
a 

3 Požiadavky na tematické zameranie na TC 9 v skúmaných 
členských štátoch

požadované minimum 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Zdroj: EDA podľa údajov z IT aplikácií Komisie Infoview a SFC2014.

49 Článok 4 nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013.

50 Článok 90 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.
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71 
Z našej analýzy vyplynulo, že Komisia a členské štáty boli schopné účinne úče-
lovo viazať finančné prostriedky na úrovni OP na priority odvodené od stratégie 
Európa 2020. Počas rokovaní o OP to malo priame dôsledky pre intervenčnú 
logiku a cieľové hodnoty ukazovateľov výkonnosti pre výstupy, keďže väčšina cie-
ľových hodnôt sa počíta na základe jednotkových nákladov stanovených podľa 
predchádzajúcich skúseností.

Financovanie v období rokov 2014 – 2020 sa v porovnaní 
s predchádzajúcimi obdobiami zameralo viac na inteligentný a inkluzívny 
rast

72 
Rokovania medzi Komisiou a členskými štátmi celkovo priniesli vo všetkých 28 
členských štátoch EÚ väčšie zameranie finančných prostriedkov na priority stra-
tégie Európa 2020 – v prípade inkluzívneho rastu (TC 8 až 11) sa ich objem zvýšil 
takmer o 8 %, v prípade udržateľného rastu (TC 4 až 7) sa znížil takmer o 4 % 
(pozri obrázok 6). Priradenie tematických cieľov k prioritným oblastiam stratégie 
Európa 2020: inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu nie je v naria-
deniach uvedené51. Zaviedla ho Komisia v niekoľkých dokumentoch uverejnených 
od roku 201452.

73 
V programovom období 2014 – 2020 sa objem finančných prostriedkov pri-
delených na TC 4 – nízkouhlíkové hospodárstvo výrazne zvýšil – približne 
o 22,4 mld. EUR (57 %). Zároveň sa výrazne znížil objem finančných prostriedkov 
na: TC 6 – zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov, kde klesol o 10,6 mld. EUR (– 30 %), a TC 7 – doprava, kde sa 
objem pridelených finančných prostriedkov znížil o 16,9 mld. EUR (– 29 %). Celko-
vý objem finančných prostriedkov pridelený na TC, na ktoré sa vzťahoval tento 
audit, sa v prípade TC 1 – výskum znížil o 8,4 mld. EUR (– 20 %), zatiaľ čo v prípade 
TC 8 – podpora zamestnanosti sa zvýšil o 10,3 mld. EUR (28 %) (pozri obrázok 6).

51 Výročná správa Dvora 
audítorov o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2014, 
bod 3.22.

52 Generálne riaditeľstvo 
pre regionálnu a mestskú 
politiku, Európske štrukturálne 
a investičné fondy 2014 – 2020: 
oficiálne texty a komentáre, 
november 2015.
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 6 Finančné prostriedky z EFRR, ESF (vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí) a KF pridelené na stratégiu Európa 2020 – porovnanie programových 
období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

mil. EUR

Inkluzívny 
rast 

(TC 8 – 11)

Udržateľný 
rast

(TC 4 – 7)

Inteligentný 
rast 

(TC 1 – 3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

TC 11TC 10TC 9TC 8TC 7TC 6TC 5TC 4TC 3TC 2TC 1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Poznámka: Finančné údaje za jednotlivé programové obdobia nie sú priamo porovnateľné. Vo svojom odhade vychádzame z finančných údajov 
za obdobie rokov 2007 – 2013 kódovaných a spätne priradených Komisiou k jednotlivým TC.

Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácií Komisie Infoview a od Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.
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Skúmané členské štáty v partnerských dohodách vymedzujú 
hlavné výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, ale ich dosiahnutie 
si okrem finančných prostriedkov EÚ vyžiada podstatný 
príspevok z vnútroštátnych zdrojov

74 
V PD členské štáty uvádzajú vybraté TC a vymedzujú hlavné očakávané výsledky 
intervencií pre jednotlivé fondy EŠIF (pozri rámček 2). Celkovo zastávame názor, 
že očakávané výsledky vymedzené pre TC 1 a TC 8 vo všetkých PD možno priradiť 
k opísaným potrebám a výzvam. Miera podrobnosti a kvality informácií o očaká-
vaných výsledkoch sa však medzi skúmanými PD výrazne líši:

— v írskej PD sa priamo parafrázujú výsledky vymedzené pre OP,

— v chorvátskej, španielskej a rumunskej PD sú určené priority financovania 
v rámci jednotlivých TC a očakávané výsledky sú uvedené podľa jednotlivých 
fondov (EFRR, ESF, KF). Okrem toho, v španielskej PD sú uvedené konkrétne 
ciele spoločné pre všetky OP ESF a EFRR a vo všetkých OP sa požadovalo pou-
žívanie len týchto konkrétnych cieľov,

— v poľskej PD sú stanovené celkové konkrétne ciele pre TC 1 a TC 8 a sú rozde-
lené podľa priorít financovania a zodpovedajúcich očakávaných výsledkov 
(pozri rámček 5).

Prepojenie medzi investičnými potrebami a výsledkami v oblasti podpory 
zamestnanosti (TC 8) – príklad Poľska

Poľsko určilo ako jednu z výziev na trhu práce nízku mieru zamestnanosti žien. Jedným z najpretrvávajúcejších 
problémov, ktoré bránia ženám v návrate na trh práce, je obmedzená dostupnosť služieb starostlivosti o deti. 
Poľsko sa snaží prostredníctvom EŠIF zlepšiť prístup k starostlivosti o deti do troch rokov a zlepšiť tak možnosti 
žien v oblasti zamestnanosti. To je očakávaný výsledok uvedený v PD.
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75 
Zistili sme, že všetky skúmané členské štáty vo svojich PD určujú kľúčové ukazo-
vatele výsledkov v oblasti TC 1 a TC 8 na meranie výsledkov dosiahnutých pomo-
cou plánovaných investícií (pozri prílohu IV). V prípade troch z piatich skúma-
ných PD je pri všetkých ukazovateľoch výsledkov v oblasti TC 1 a TC 8 vyčíslená 
počiatočná a cieľová hodnota. Španielsko uviedlo kvalitatívny opis očakávanej 
zmeny v prípade troch zo štyroch ukazovateľov výsledkov v oblasti TC 853. Írsko 
vo svojej PD neuvidelo v prípade TC 1 a TC 8 ani počiatočné, ani cieľové hodnoty 
a namiesto toho odkázalo na operačné programy. Počiatočné a cieľové hodnoty 
v prípade TC 1 možno odvodiť z OP EFRR, ale v prípade TC 8 ich nemožno odvodiť 
z OP ESF.

76 
V prípade TC 1 a TC 8 všetky skúmané členské štáty s výnimkou Írska použili ako 
ukazovatele strategických výsledkov dva hlavné ciele uvedené v stratégii Európa 
2020: investovanie 3 % HDP (z verejných aj súkromných zdrojov) do výskumu, 
vývoja a inovácií a miera zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov 75 %. Zistili 
sme takisto, že v prípadoch, keď sa na ne odkazovalo, boli stanovené ciele v súla-
de s národnými programami reforiem, ktorými sa stratégia Európa 2020 premieta 
do vnútroštátnych cieľov.

77 
Celkový objem finančných prostriedkov z EFRR pridelených na TC 1 vo všetkých 
28 členských štátoch EÚ tvorí menej ako 5 % ich celkových odhadovaných výdav-
kov na výskum a vývoj v období rokov 2014 – 2020. Výdavky na výskum z EFRR 
tvoria viac ako 5 % celkových vnútroštátnych výdavkov na výskum a vývoj54 v 15 
členských štátoch; vo všetkých ostatných členských štátoch sú len okrajové. 
Viac ako 25 % tvoria v Litve, Poľsku, Estónsku a na Slovensku a viac ako 50 % len 
v Lotyšsku.

78 
Podľa poľskej PD sa predpokladá, že štvrtina očakávaných výsledkov v oblasti 
TC 1 bude priamym dôsledkom intervencií s využitím EŠIF. To je zhruba v súla-
de s príslušným podielom z celkových výdavkov na výskum a vývoj. Žiadny iný 
členský štát nevyčíslil odhad očakávaného príspevku EŠIF k dosiahnutiu cieľových 
hodnôt, keďže v NSU sa to nepožadovalo (pozri prílohu IV).

53 Výročná správa Dvora 
audítorov o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2015, 
bod 3.59 (Ú. v. EÚ C 375, 
13.10.2016).

54 Podľa EUROSTATU – Celkové 
výdavky na vlastný výskum 
a vývoj (GERD) podľa sektorov 
výkonnosti 2014.
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79 
Pokiaľ ide o aktívnu politiku trhu práce, odhaduje sa, že EŠIF, a najmä ESF, majú 
väčší vplyv, aspoň v niektorých členských štátoch. Napríklad v Rumunsku pred-
stavovali finančné prostriedky z EŠIF pridelené na podporu zamestnanosti (TC 
8) viac ako šesťnásobok ročných výdavkov na aktívne politiky trhu práce z vnút-
roštátnych zdrojov (v roku 2014). V praxi sa financovanie aktívnych politík trhu 
práce v Rumunsku prostredníctvom EŠIF podstatne zvýši.

80 
Na základe našej analýzy sa nám jednoznačne javí, že dosiahnutie väčšiny vý-
sledkov uvedených v týchto dokumentoch si bude okrem prostriedkov z EŠIF 
vyžadovať nemalý príspevok z vnútroštátnych rozpočtov, ale aj ďalšie regulačné 
opatrenia a štrukturálne reformy. Zároveň platí, že nedosiahnutie výsledku, napr. 
miery zamestnanosti, nemusí byť dôsledkom zlyhania intervencií z EŠIF, ale môže 
byť spôsobené faktormi mimo EŠIF, ako sú nepriaznivé sociálno-ekonomické 
podmienky a/alebo neúčinné vnútroštátne politiky.

V operačných programoch je jasnejšie uvedené, čo sa 
očakáva od intervencií a ako sa to má dosiahnuť, 
ale prináša to so sebou väčšiu zložitosť v porovnaní 
s predchádzajúcim programovým obdobím.

81 
OP by mali obsahovať konzistentné a harmonizované odôvodnenie zásahov EÚ. 
Mali by v nich byť načrtnuté rozvojové a investičné potreby a potenciál rastu, 
problémy, ktoré treba riešiť, a identifikácia smeru požadovaných zmien prostred-
níctvom jasného a jednotného stanovenia cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, ako 
aj krokov potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

82 
Preto sme preskúmali vzorku 14 OP v piatich členských štátoch, v ktorých sa 
vykonával tento audit, a overili sme, či sú rozvojové a investičné potreby jasne 
identifikované a podložené dokumentáciou, či stanovené ciele jednotným spôso-
bom riešia identifikované potreby a či sa očakáva, že podniknuté kroky prispejú 
k želaným výsledkom. Pozreli sme sa takisto na celkovú štruktúru OP na obdobie 
rokov 2014 – 2020 a posúdili sme jej vplyv na to, ako sa konkrétne stanovujú uka-
zovatele výkonnosti na meranie dosiahnutých cieľov a výsledkov.
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Komisia a členské štáty úspešne vypracovali operačné 
programy s dôkladnejšou intervenčnou logikou vo väčšine 
prípadoch v porovnaní s predchádzajúcim programovým 
obdobím.

Operačné programy všeobecne vychádzajú z dôkladnejšej 
intervenčnej logiky

83 
Z našej analýzy vzorky skúmaných OP vyplynulo, že Komisii a členským štátom sa 
vo všeobecnosti podarilo vypracovať OP s dôkladnejšou intervenčnou logikou. 
V rámčeku 6 sa nachádza príklad, ako možno z OP odvodiť prepojenie medzi roz-
vojovými potrebami a konkrétnymi cieľmi. V niektorých prípadoch je však na plné 
pochopenie intervenčnej logiky nutné vziať do úvahy aj aspekty uvedené v iných 
programových dokumentoch (ako sú PD alebo predbežné hodnotenia).

Prepojenie rozvojových a investičných potrieb s konkrétnymi cieľmi v prípade 
investičnej priority 8i (prístup k zamestnaniu) v rámci prioritných osí 1A, 1B, 1C a 1D 
španielskeho OP Zamestnanosť, odborná príprava a vzdelávanie
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Ukazovatele výsledkov 
s východiskovými 

a cieľovými hodnotami

Účastníci, ktorí v čase odchodu 
získavajú kvali�káciu

Účastníci, ktorí sú v čase 
odchodu zamestnaní, a to aj 
samostatne zárobkovo činné 
osoby

Konkrétny 
cieľ

Zvýšiť zamestnateľnosť, najmä 
u nezamestnaných osôb 
a/alebo uchádzačov o 
zamestnanie, a to prostred-
níctvom nadobudnutia 
a/alebo obnovenia odborných 
zručností

Potreby

Väčšia zamestnateľnosť uchádzačov 
o zamestnanie a ľudí postihnutých 
nezamestnanosťou vrátane 
dlhodobo nezamestnaných 
a starších ľudí

Zvýšenie účinnosti aktívnych politík 
zamestnanosti so zabezpečením 
rodového vplyvu a zníženia 
nerovností a zapojenie väčšieho 
počtu účastníkov s cieľom zvýšiť ich 
zamestnateľnosť

Zdroj: EDA na základe španielskeho OP Zamestnanosť, odborná príprava a vzdelávanie.
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84 
Komisia takisto vyzvala členské štáty, aby prostredníctvom logického rámca 
lepšie vysvetlili odôvodnenie intervencií navrhovaných v OP55. V rámci skúmanej 
vzorky 11 zo 14 OP obsahovalo štylizované vyjadrenie, ako plánované kroky pri-
nesú riešenie stanovených potrieb a akými ukazovateľmi bude najlepšie možné 
merať stanovené ciele a výsledky.

85 
Celkovo sa v prípade 9 zo 14 OP v skúmanej vzorke domnievame, že ciele stano-
vené členskými štátmi v oblasti TC 1 a TC 8 je možné priradiť k identifikovaným 
rozvojovým a investičným potrebám.

Nedostatky zistené v piatich zo 14 skúmaných OP

86 
V štyroch OP nebolo v prípade niekoľkých investičných priorít možné zistiť vzťah 
medzi stanovenými cieľmi a identifikovanými rozvojovými potrebami. Zistili sme 
napríklad, že

— rozvojové a investičné potreby neboli podložené dokumentáciou o situácii 
alebo stanovené ciele neriešili identifikované potreby (Rumunsko56 a Španiel-
sko57). To prináša riziko, že dané intervencie nebudú primerane riešiť najre-
levantnejšie potreby a že verejné finančné prostriedky tak nebudú správne 
pridelené,

— ciele boli vymedzené príliš široko, často vplyvom skutočnosti, že riešili viace-
ré rozmery zlepšenia alebo sa týkali viacerých regiónov s odlišným prostre-
dím (Rumunsko58 a Španielsko59). Ciele nie sú dostatočne konkrétne z hľadiska 
toho, aká zmena sa presne očakáva od intervencií uvedených v OP (pozri 
rámček 7).

87 
V prípade troch OP nie je jasné, ako niektoré kroky uvedené v OP prispejú k do-
siahnutiu jeho konkrétnych cieľov a výsledkov. V niekoľkých prípadoch je tento 
vzťah buď nejasný alebo ho nie je možné odôvodniť (Poľsko60, Rumunsko61 a Špa-
nielsko62). To prináša riziko, že verejné výdavky môžu byť vynaložené nesprávne 
alebo nemusia byť plne účinné.

55 Európska komisia, 
Monitorovanie a hodnotenie 
európskej politiky súdržnosti, 
EFRR, ESF, KF, usmerňovací 
dokument k predbežnému 
hodnoteniu, január 2014 
a Usmernenia Komisie 
pre referentov, intervenčná 
logika, verzia 
2 – 18. september 2014.

56 Regionálny OP EFRR 
pre Rumunsko, TC 1.

57 Regionálny OP EFRR 
pre Andalúziu, TC 8.

58 Rumunský OP ESF Ľudský 
kapitál, investičná priorita 8v.

59 Španielsky OP EFRR 
Inteligentný rast a regionálny 
OP EFRR Andalúzia, TC 1.

60 Poľský OP ESF, Vedomosti, 
vzdelávanie, rast, prioritná os 
IV, sociálne inovácie 
a medzinárodná spolupráca.

61 Regionálny OP EFRR, 
investičná priorita 8b.

62 Španielsky OP ESF 
Zamestnanosť, odborná 
príprava a vzdelávanie, 
investičná priorita 8iii, 
prioritné osi 6A, 6B, 6C a 6D.
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Príklady konkrétnych cieľov, ktoré sú príliš široké (Rumunsko a Španielsko)

Dva63 z jedenástich konkrétnych cieľov, ktoré stanovilo Rumunsko vo svojom OP Ľudský kapitál, sú sformulo-
vané všeobecne. Napríklad cieľ „Zvýšiť počet zamestnancov, ktorí majú prospech z nových nástrojov, metód, 
postupov atď., z riadenia ľudských zdrojov a zo zlepšených pracovných podmienok s cieľom prispôsobiť čin-
nosti dynamike potenciálne konkurenčných hospodárskych odvetví určených v súlade s národnou stratégiou 
pre konkurencieschopnosť / oblasťami inteligentnej špecializácie určených v súlade s národnou stratégiou pre 
výskum, vývoj a inováciu“ nie je jasný. V rozpore s usmerneniami Komisie64 nebude možné merať konkrétnu 
zmenu dosiahnutú podporou EÚ, t. j. či intervenčné opatrenia prispeli k zvýšeniu počtu zamestnancov, ktorí 
majú prospech z nových nástrojov, alebo k nárastu počtu zamestnancov, ktorí majú prospech z nových metód 
či zlepšených pracovných podmienok atď.

Španielsko stanovilo zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa majú používať vo všetkých OP EFRR a ESF v tom-
to členskom štáte. Tým boli rôzne individuálne regionálne výzvy zahrnuté do širších cieľov, ktoré odrážajú 
rôzne rozmery toho, čo sa plánuje dosiahnuť. Napríklad v rámci TC 1 OP EFRR „Inteligentný rast“ sa stanovil 
konkrétny cieľ „Posilnenie inštitúcií výskumu a vývoja a vytvorenie, konsolidovanie a zlepšenie vedeckých 
a technologických infraštruktúr“. V takomto prípade nie je jasné, čo sa plánuje dosiahnuť: či je to posilnenie 
inštitúcií výskumu a vývoja alebo vytvorenie či zlepšenie prípadne konsolidovanie vedeckých a technologic-
kých infraštruktúr. Hoci nedostatočná jasnosť a zameranie boli tiež súčasťou pripomienok Komisie k PD65, ciele 
neboli zmenené.

63 Špecifické ciele 3.8 a 3.9.

64 Strana 5, verzia 1 (6.5.2013) „usmernení“ k „intervenčnej logike“: „konkrétne ciele (…) zachytávajú zmenu, vrátane smerovania zmeny, ktorú sa 
členský štát snaží dosiahnuť prostredníctvom podpory EÚ. Táto zmena by mala byť čo najkonkrétnejšia, aby intervencia, ktorá sa má podporiť, 
mohla prispieť k zmene a tento dosah bolo možné vyhodnotiť. V prípade EFRR/KF je preto vhodnejšie nezvoliť „zvýšenie produktivity v regióne 
x“ (ktorá bude závisieť od príliš širokého rozsahu faktorov), ale radšej „zvýšenie produktivity odvetvia y v regióne x“.

65 Pripomienka 59 Ref. Ares (2014) 2366781 zo 16.7.2014, „pripomienky k partnerskej dohode so Španielskom: „[Konkrétne ciele] sú základným 
kameňom, na ktorom by programy mali byť vybudované. V tomto zmysle by sa malo zdôrazniť, že súčasné špecifické ciele nie sú dostatočne 
konkrétne na zhodnotenie zmeny vo východiskovej situácii a nebudú vhodným základom pre zodpovedajúce ukazovatele výsledkov. Podobne, 
často nie je len jeden konkrétny cieľ, ale niekoľko, čo vedie k mnohým činnostiam na ich vykonanie. Konkrétny cieľ by mal zahŕňať len jeden cieľ 
a počet činností by mal byť obmedzený (inak bude ťažké kontrolovať jeho dosah prostredníctvom zodpovedajúcich ukazovateľov výsledkov)“.
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Štruktúra operačných programov vedie k zvýšeniu 
počtu ukazovateľov výkonnosti, ktoré je potrebné 
sledovať, a k zvýšeniu požiadaviek na vykazovanie.

88 
OP na obdobie rokov 2014 – 2020 sú navrhnuté v trojrozmernej maticovej štruk-
túre, ktorá v sebe spája prioritné osi stanovené individuálne členskými štátmi, 
vybraté investičné priority a typy predmetných regiónov (pozri prílohu III). 
Konkrétne ciele a ukazovatele výkonnosti pre výstupy a výsledky sa prezentujú 
pre kombináciu týchto prvkov, t. j. pre každú jednu investičnú prioritu riešenú 
v rámci prioritných osí. Zložitosť OP závisí po prvé najmä od počtu prioritných 
osí vymedzených členskými štátmi a počtu investičných priorít riešených v rám-
ci nich a po druhé od počtu programovo špecifických ukazovateľov zvolených 
členským štátom nad rámec alebo namiesto spoločných ukazovateľov. Ďalším 
faktorom je počet rozličných typov pokrytých regiónov.

89 
V španielskom OP ESF sa TC 8 rieši v rámci 12 odlišných prioritných osí (tri hlavné 
prioritné osi rozdelené medzi štyri typy regiónov) a každá z nich je ešte rozdelená 
na jednotlivé investičné priority (od 1 do 4) a ďalej na rozličný počet konkrétnych 
cieľov. Na zjednodušenie tejto štruktúry sa španielske orgány rozhodli používať 
len štyri ukazovatele výstupov a výsledkov na meranie krokov podniknutých 
v rámci celej prioritnej osi TC 8.

Požiadavky na vykazovanie ukazovateľov výstupov politiky súdržnosti sa 
strojnásobili

90 
Z hľadiska ukazovateľov výstupov súčasná maticová štruktúra OP znamená zvý-
šenie požiadaviek na vykazovanie o 196 % v prípade EFRR a o 93 % v prípade ESF, 
keďže ukazovatele vymedzené v OP možno použiť v rámci rôznych prioritných osí 
a investičných priorít. Okrem toho, vplyvom požiadaviek na vykazovanie ukazo-
vateľov podľa kategórií regiónov66 sa požiadavky na vykazovanie ďalej zvyšujú 
o 23 % v prípade EFRR a o 36 % v prípade ESF (pozri obrázok 7). Napríklad v poľ-
skom národnom OP ESF bolo na začiatku vymedzených 163 ukazovateľov výstu-
pov. Po rozdelení týchto ukazovateľov podľa prioritných osí, investičných priorít 
a kategórií regiónov budú vnútroštátne orgány vykazovať 422 rôznych číselných 
údajov.

66 Vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 288/2014.
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Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.
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 7 Požiadavky na vykazovanie v súvislosti s ukazovateľmi výstupov (počet, koľkokrát je 
ukazovateľ potrebné vykázať)
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Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.

Požiadavky na vykazovanie ukazovateľov výsledkov ESF sa zdvojnásobili

91 
Z hľadiska ukazovateľov výsledkov súčasná maticová štruktúra OP znamená zvý-
šenie požiadaviek na vykazovanie v prípade EFRR o 27 % a v prípade ESF o 57 %, 
keďže ukazovatele vymedzené v OP možno použiť v rámci rôznych prioritných 
osí a investičných priorít a konkrétnych cieľov. Pokiaľ ide o vykazovanie podľa ka-
tegórií regiónov, požiadavky na vykazovanie sa v prípade ESF zvýšili o 36 % (pozri 
obrázok 8). Kombináciou týchto požiadaviek sa dvojnásobne zvyšuje objem úda-
jov, ktoré sa majú vykazovať za ESF. Napríklad v prípade poľského národného OP 
ESF sa po rozdelení ukazovateľov výsledkov podľa prioritných osí, investičných 
priorít, konkrétnych cieľov a kategórií regiónov ich počet zvýšil zo 135 na 366.
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 8 Požiadavky na vykazovanie v súvislosti s ukazovateľmi výsledkov (počet, koľkokrát 
je ktorý ukazovateľ potrebné vykázať)
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Rozdiely medzi jednotlivými fondmi v kategorizácii 
finančných údajov a meraní výkonnosti operačných 
programov pravdepodobne v ďalších rokoch spôsobia 
problémy s monitorovaním programov

92 
Systém na zaznamenávanie finančných tokov a na posudzovanie výkonnos-
ti programov by sa mal zosúladiť s TC odvodenými zo stratégie Európa 2020. 
Výkonnostné ukazovatele na meranie výstupov a výsledkov intervencie opísané 
v OP by mali odrážať intervenčnú logiku a pomáhať nákladovo efektívne monito-
rovať dosahovanie konkrétnych cieľov. Okrem toho by malo byť možné vytvoriť 
z nich súhrn na úrovni Únie a porovnať ich medzi jednotlivými OP.

93 
Preto sme preskúmali, či Komisia zaviedla vhodný systém na zaznamenávanie 
finančných prostriedkov pridelených na konkrétne typy intervencie v rámci EFRR 
a ESF. Takisto sme podrobne analyzovali podkladovú metodiku koncepcie „vý-
konnosti“ týchto dvoch fondov a spôsoby, ako Komisia a členské štáty stanovili 
ukazovatele výkonnosti pre výstupy a výsledky. Napokon sme vypočítali celkový 
počet ukazovateľov, ktoré treba v období rokov 2014 – 2020 monitorovať, s cie-
ľom posúdiť, či bude možné tento systém nákladovo efektívne používať.

Prístup k finančnému monitorovaniu investícií sa medzi 
jednotlivými EŠIF líši

94 
V programovom období 2014 – 2020 OP zahŕňajú pre každú prioritnú os infor-
matívny údaj o finančných prostriedkoch pridelených na šesť kategórií interven-
cií: oblasti intervencie, forma financovania, typ územia, územné mechanizmy 
realizácie, TC a sekundárna téma ESF. V neskoršej fáze sa majú vykazovať ešte dve 
ďalšie kategórie (hospodársky rozmer a rozmer umiestnenia). Týchto osem ka-
tegórií intervencií vychádza z nomenklatúry prijatej Komisiou67 na kategorizáciu 
finančných údajov. Táto nomenklatúra obsahuje 120 rôznych oblastí intervencie 
a na vymedzenie obsahu financovaných činností by sa mali používať len tieto 
oblasti68.

67 Nariadenie (EÚ) č. 215/2014.

68 Kódy 1 – 101 sa vzťahujú 
na OP EFRR, kódy 102 – 120 
na ESF.
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95 
Tento systém kategórií intervencií zohráva dôležitú úlohu pri monitorovaní 
programov a pri vykazovaní vykonávania programov zo strany členských štátov 
vo výročných správach o vykonávaní, lebo vymedzuje informácie, ktoré je možné 
pohotovo sprístupniť na účely vykázania, na čo sa finančné prostriedky využili.

ESF: oblasti intervencie sú plne v súlade s investičnými prioritami

96 
V prípade ESF sú oblasti intervencie plne v súlade s investičnými prioritami, t. j. 
každá investičná priorita priamo zodpovedá niektorej oblasti intervencie. Naprí-
klad kód intervencie 102 je priradený výhradne k investičnej priorite 8i.

97 
Prostredníctvom tohto prístupu sa finančná podpora prideľuje úmerne k jej 
prínosu. Vďaka tomu možno cieľovú hodnotu a v neskoršej fáze mieru dosiahnu-
tia ukazovateľov výstupov (vykazovaných aj podľa investičných priorít) prepojiť 
s celkovými nákladmi na príslušné činnosti. Oblasti intervencie tak možno využiť 
aj na monitorovanie plnenia požiadaviek na tematické zameranie. A napokon, 
horizontálne problémy prepojené so všetkými intervenčnými prioritami (napr. 
zmenou klímy alebo rodovou rovnosťou) sa zaznamenávajú prostredníctvom 
ďalšieho rozmeru kategórií intervencie: sekundárnej témy ESF.

EFRR: tie isté oblasti intervencie možno použiť v rámci rôznych 
tematických cieľov alebo investičných priorít

98 
V prípade EFRR možno na rozdiel od ESF použiť tie isté oblasti intervencie v rámci 
odlišných TC alebo investičných priorít. Finančné prostriedky pridelené na kon-
krétny TC je potrebné v kategóriách intervencií vykazovať v rámci rozmeru „tema-
tický cieľ“ (pozri obrázok 9).



58Pripomienky 

Zdroj: EDA na základe OP.

O
br

áz
ok

 9 Prepojenie medzi investičnými prioritami a kategóriami intervencií – príklad 
chorvátskeho národného OP EFRR v oblasti TC 1

Oblasti intervencie priradené k tematickému cieľu

002 Výskumné a inovačné postupy vo veľkých podnikoch
056 Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
057 Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení vo veľkých spoločnostiach, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými
  činnosťami
058 Výskumná a inovačná infraštruktúra (verejná)
059 Výskumná a inovačná infraštruktúra (súkromná vrátane vedeckých parkov)
060 Výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátane nadväzovania kontaktov
061 Výskumné a inovačné činnosti v súkromných výskumných strediskách vrátane nadväzovania kontaktov
063 Podpora klastrov a obchodné siete, najmä v prospech MSP
065 Výskumná a inovačná infraštruktúra, postupy, prenos technológií a spolupráca v podnikoch zamerané na nízkouhlíkové
  hospodárstvo a na odolnosť voči zmene klímy…  
070 Podpora energetickej účinnosti vo veľkých podnikoch
121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia

Konkrétny cieľ 1b2
– Posilnenie činností výskumu, 

vývoja a inovácií v podnikateľskom 
sektore prostredníctvom vytvárania 
priaznivého prostredia pre inovácie

Konkrétny cieľ 1b1
– Posilnenie vývoja nových výrobkov 

a služieb na základe výskumných 
a vývojových činností

Konkrétny cieľ 1a1
– Rozšírenie výskumných a vývojových kapacít 

odvetvia výskumu a vývoja na vykonávanie 
kvalitného výskumu a napĺňanie potrieb 

hospodárstva

Investičná priorita 1b
– Podpora investícií podnikov do výskumu a inovácií, 

rozvíjanie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 
výskumu a vývoja a sektorom vyššieho vzdelávania…

Investičná priorita 1a
– Rozšírenie výskumnej a inovačnej 

infraštruktúry a kapacít na rozvoj 
excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, 

podpora kompetenčných centier

Prioritná os 1
– Posilňovanie hospodárstva prostredníctvom aplikovania výskumu a inovácií

Štruktúra OP pre tematický cieľ 1
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99 
Tento prístup umožňuje kategorizovať investičné priority horizontálne podľa 
ich spoločných, prierezových problémov, no znemožňuje sledovanie finančných 
tokov v rámci jednotlivých investičných priorít. V dôsledku toho sa prideľované 
finančné prostriedky a výdavky monitorujú len podľa TC na úrovni jednotlivých 
prioritných osí. Finančné údaje nie je možné pohotovo zhrnúť na rovnakej úrovni 
ako informácie o výkonnosti a finančný pokrok dosiahnutý pri vykonávaní inves-
tičných priorít nie je možné účinne merať. V dôsledku neexistencie príslušných 
finančných údajov je obmedzené posudzovanie nákladovej efektívnosti a nákla-
dovej účinnosti intervencií, ako aj porovnávanie výkonnosti na jedno vynaložené 
euro medzi OP a medzi členskými štátmi.

Finančné prostriedky prideľované na jednotlivé oblasti intervencie 
je potrebné kódovať podľa rôznych kategórií regiónov

100 
Členské štáty sú takisto povinné rozdeliť finančné prostriedky pridelené na jed-
notlivé oblasti intervencie podľa kategórií regiónov (ako sú menej rozvinuté, 
prechodné a rozvinutejšie regióny). Zistili sme, že prístupy členských štátov sa 
v tomto ohľade líšili (pozri rámček 8).

Prideľovanie finančných prostriedkov podľa kategórií regiónov – príklady Poľska, 
Rumunska a Španielska

V Poľsku sa v zmysle PD použili na prideľovanie finančných prostriedkov do regiónov dva distribučné kľúče: 
pomerné prideľovanie s pevným pomerom prostriedkov pre obidva typy regiónov a štandardné prideľovanie, 
pri ktorom sa prostriedky prideľovali úmerne k počtu regiónov s investičnými potrebami.

V Rumunsku sa využívalo pomerné prideľovanie v závislosti od povahy činností, a to buď podľa počtu regió-
nov, podľa obyvateľstva, alebo podľa počtu MSP.

V Španielsku je prerozdelenie finančných prostriedkov z EFRR medzi regióny vopred dohodnuté medzi vládou 
a regionálnymi samosprávami a počas vykonávania programov sa výdavky prerozdeľujú medzi regióny podľa 
umiestnenia projektov.

Rá
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101 
Členské štáty tiež uplatňujú odlišné postupy, pokiaľ ide o rozdelenie finančných 
zdrojov a informácie o výkonnosti podľa kategórie regiónu. Tieto rozdielne 
vnútroštátne prístupy k prideľovaniu finančných prostriedkov priamo vplývajú 
na mnohé ukazovatele, ich cieľové hodnoty a čiastkové ciele, na kľúčové kroky 
vykonávania OP a na použité finančné ukazovatele, t. j. hodnoty ukazovateľov 
výstupov a výsledkov podľa typu regiónu sa stanovujú podľa rozdielnych kľúčov 
prideľovania. Čo je dôležitejšie, neexistencia spoločného prístupu nepriaznivo 
ovplyvňuje porovnateľnosť a presnosť informácií poskytovaných členskými štát-
mi, v ktorých existuje viac ako jedna kategória regiónov. To môže mať nepriazni-
vý vplyv najmä na plnenie požiadaviek týkajúcich sa tematického zamerania.

Medzi jednotlivými fondmi existujú rozdiely v používaní 
spoločných ukazovateľov výstupov a členské štáty si môžu 
vymedziť vlastné programovo špecifické ukazovatele 
výstupov.

Pre EFRR aj ESF existujú spoločné ukazovatele výstupov, 
ale povinnosť každoročne ich všetky vykazovať je zavedená len 
v prípade OP ESF

102 
Pre EFRR aj ESF existujú spoločné ukazovatele výstupov: v prípade EFRR 40 
ukazovateľov zoskupených do ôsmich kategórií a v prípade ESF 23 ukazovateľov 
týkajúcich sa osôb a subjektov (pozri tabuľku 4).

Ta
bu

ľk
a 

4 Ukazovatele výstupov – rozdiely medzi EFRR a ESF

EFRR ESF

Spoločné ukazovatele výstupov
Áno, 

40 spoločných ukazovateľov výstupov zoskupených 
do ôsmich kategórií

Áno, 
23 spoločných ukazovateľov výstupov týkajúcich sa 

osôb a subjektov

Povinnosť používať spoločné ukazovatele 
výstupov

Áno 
(vždy, keď sú relevantné)

Áno 
(vo výročných správach o vykonávaní)

Merané činnosti Len dokončené činnosti Čiastočne alebo plne vykonané činnosti

Distribúcia podľa kategórií regiónov
Áno 

(východiskové aj cieľové hodnoty rozdelené podľa 
kategórií regiónov)

Áno 
(východiskové aj cieľové hodnoty rozdelené podľa 

kategórií regiónov a nepovinne podľa rodu)

Zdroj: EDA na základe nariadenia a usmerňovacích dokumentov.
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103 
V prípade OP ESF sú členské štáty povinné zhromažďovať a vykazovať Komisii 
údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výstupov, aj keď nebol pre tieto 
ukazovatele stanovený nijaký cieľ v OP. V prípade EFRR je používanie spoločných 
ukazovateľov výstupov povinné, keď sú relevantné pre podporované intervencie. 
Treba poznamenať, že Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politi-
ku vyzvalo členské štáty, aby používali tieto spoločné ukazovatele, aby pokrok 
vo vykonávaní programov bolo možné posudzovať aj na úrovni EÚ na základe 
súhrnnej podoby vnútroštátnych ukazovateľov. Z našej analýzy však vyplynulo, 
že členské štáty v preskúmaných OP EFRR nepoužívali tieto spoločné ukazovatele 
konzistentne.

104 
Podľa usmernenia Komisie k TC 1 by investície z EFRR mali byť zamerané na tech-
nologický vývoj a aplikovaný výskum a vývoj a mali by súvisieť s potrebami 
podnikov. Spoločné ukazovatele výstupov na meranie motivácie podnikov 
pri vykonávaní výskumu sa však použili len v obmedzenom rozsahu. Ukazovatele 
použité na meranie záväzku obchodných spoločností k vývoju výrobkov, ktoré 
sú pre firmu alebo trh nové (CO28 a CO29), sa použili len v 57 % OP s finančnými 
prostriedkami pridelenými na TC 1. Ďalšie ukazovatele boli použité v 40 – 90 % 
OP (pozri obrázok 10). To znamená, že tieto ukazovatele výstupov nie je možné 
v súhrnnej podobe zmysluplne využiť na úrovni EÚ.
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 1
0 Spoločné ukazovatele výstupov z kategórie Výskum a inovácie použité v OP 

s finančnými prostriedkami pridelenými na TC 1

CO24 CO25 CO26 CO27 CO28 CO29 CO28 a CO29
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Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.
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105 
V priemere boli použité štyri zo šiestich spoločných ukazovateľov vymedzených 
pre kategóriu Výskum a inovácie, pričom na meranie intervencií v oblasti vý-
skumu a vývoja sa tieto spoločné ukazovatele použili v 165 zo 168 OP s finanč-
nými prostriedkami pridelenými na TC 1. V našej vzorke sme zistili, že v jednom 
z deviatich OP s finančnými prostriedkami pridelenými na TC 1 ukazovateľ C029 
nebol použitý – napriek skutočnosti, že to bol jednoznačne relevantný ukazovateľ 
na meranie výstupov (pozri rámček 9).

Príklad nepoužitého relevantného spoločného ukazovateľa výstupov (Španielsko)

OP EFRR pre región Andalúzia v Španielsku obsahuje činnosti súvisiace s inováciami v podnikoch. Podľa regi-
onálnych orgánov mal byť ukazovateľ Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové (CO29) relevantný, ale v priebehu rokovaní sa po dohode s Komisiou rozhodli nepo-
užívať ho, keďže tento vplyv už bol zahrnutý v ukazovateli Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu (CO01). 
Relevantné sú však obidva tieto ukazovatele, lebo poskytujú rozličné informácie o výstupoch, ktoré sa majú 
dosiahnuť.

Rá
m

če
k 

9

O programovo špecifických ukazovateľoch rokovali členské štáty 
s Komisiou z prípadu na prípad

106 
Okrem spoločných ukazovateľov výstupov môžu členské štáty používať aj progra-
movo špecifické ukazovatele výstupov. Tieto ukazovatele musia členské štáty 
prerokovať s Komisiou z prípadu na prípad.

107 
V prípade EFRR všetkých 28 členských štátov EÚ spolu vytvorilo nad rámec 40 
spoločných ukazovateľov výstupov ďalších 2 240 rôznych programovo špecific-
kých ukazovateľov výstupov. V každom OP EFRR sa priemerne použilo 13,2 rôz-
nych programovo špecifických a 14,8 spoločných ukazovateľov výstupov (pozri 
obrázok 11 a obrázok 12.)
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 1

1 Celkový počet ukazovateľov výstupov použitých v OP EFRR a ESF vo všetkých 
členských štátoch (okrem intervencií z KF a iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a okrem ukazovateľov technickej pomoci)

Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.
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Zdroj: EDA podľa údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.
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 1
2 Priemerný počet ukazovateľov výstupov použitých v OP vo všetkých členských 

štátoch (okrem intervencií z KF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
a okrem ukazovateľov technickej pomoci)

Všetky TC z EFRR Všetky TC z ESF

6,2

14,8

13,513,2

spoločné ukazovateleprogramovo špeci�cké ukazovatele 
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108 
Pokiaľ ide o ESF, v nariadení je stanovených 23 spoločných ukazovateľov výstu-
pov týkajúcich sa osôb aj subjektov. V rámci OP by sa mali používať vždy, keď sú 
relevantné, a raz ročne sa musia vykazovať vo výročnej správe o vykonávaní OP 
(pozri tabuľku 4).

109 
Z našej analýzy vyplynulo, že vo všetkých 28 členských štátoch EÚ sa pre všetky 
OP spolu vytvorilo 1 769 programovo špecifických ukazovateľov výstupov ESF. 
V každom OP ESF sa priemerne použilo 13,5 rôznych programovo špecifických 
a 6,2 spoločných ukazovateľov výstupov.

Ukazovatele výsledkov ESF a EFRR slúžia na meranie 
odlišných prvkov a merajú ich odlišne, preto nie je možné 
vytvoriť zmysluplný súhrn údajov na úrovni Únie.

Výkonnostné ukazovatele výsledkov sú v prípade EFRR a ESF 
vymedzené odlišne

110 
Z našej analýzy tiež vyplynulo, že niektoré ukazovatele uvedené ako ukazovatele 
výstupov EFRR by sa mohli vnímať ako ukazovatele výsledkov ESF. Napríklad spo-
ločný ukazovateľ výstupov EFRR vymedzený pre produktívne investície s názvom 
Zvýšenie zamestnanosti v podporovaných podnikoch možno vnímať ako bez-
prostredný výsledok činnosti. Takéto výsledky sa však prostredníctvom spoloč-
ných ukazovateľov výstupov nemerajú systematicky pre všetky TC podporované 
prostredníctvom intervencií z EFRR. Dôvodom je skutočnosť, že NSU a nariadenia 
o konkrétnych fondoch neobsahujú konzistentné vymedzenie výsledku.

111 
V našej výročnej správe za rok 201569 sme už upriamili pozornosť na nejasné 
vyjadrovanie Komisie v súvislosti s vymedzením ukazovateľov výkonnosti. Komi-
sia vo svojej odpovedi uviedla, že pojmy „výstup“ a „výsledky“ boli vymedzené 
v Usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu z mája 201570. Pri analýze tohto 
usmernenia sme dospeli k záveru, že vymedzenie pojmu „výsledky“ v súlade 
s prístupom uplatňovaným pri ESF zahŕňa priame účinky intervencií. To však ne-
viedlo k nijakým zmenám. Poznamenávame takisto, že tieto kľúčové koncepty nie 
sú vymedzené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

69 Výročná správa Dvora 
audítorov o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2015, 
bod 3.59.

70 Pracovný dokument útvarov 
Komisie, Usmernenia 
pre lepšiu právnu reguláciu, 
SWD(2015) 111 final, 
19. mája 2015.
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112 
Programovo špecifické ukazovatele výkonnosti pre výsledky nie je možné zosu-
marizovať za EFRR alebo za ESF na úrovni EÚ71. Spoločné ukazovatele výsledkov 
sú k dispozícii len pre ESF, nie pre EFRR (pozri tabuľku 5). V prípade EFRR preto 
nie je možné zosumarizovať tieto údaje na úrovni EÚ, keďže členské štáty môžu 
na meranie konkrétneho cieľa rovnakého typu používať odlišné ukazovatele (ale-
bo podobné ukazovatele s malými odchýlkami v ich vymedzení).

71 Napríklad z našej analýzy TC 8 
vyplynulo, že len 11 % 
programovo špecifických 
ukazovateľov výkonnosti bolo 
použitých vo viac než jednom 
OP ESF.

Ta
bu

ľk
a 

5 Výsledky intervencií – rozdiely medzi EFRR a ESF

Prínos k dosiahnutiu 
výsledkov

Distribúcia podľa kategórií 
regiónov

Cieľové hodnoty 

Východiskové hodnoty

Spoločné ukazovatele 
výsledkov

Povinnosť používať spoločné 
ukazovatele výsledkov

Okamžité výsledky je možné merať podľa 
ukazovateľov výsledkov. Dosah sa musí 

merať následne prostredníctvom hodnotení.
Meria sa následne prostredníctvom 

hodnotení

Áno
(východiskové aj cieľové hodnoty rozdelené podľa 

kategórií regiónov a nepovinne podľa rodu)
Nie

Spoločné ukazovatele musia byť kvantitatívne
Kumulatívna hodnota odrážajúca účinky 

intervencií (keď je to možné, údaje o výkonnosti z 
minulosti a podľa reprezentatívnej vzorky 

spoločných ukazovateľov dlhodobých výsledkov)

Kvantitatívne alebo kvalitatívne
Týkajú sa všetkých potenciálnych príjemcov a 

závisia od programu a iných faktorov.

Povinné pre každý ukazovateľ výsledkov
Hodnota ukazovateľa výsledkov na začiatku 
programového obdobia pre krajinu/región v 

súlade s najnovšími dostupnými údajmi 
(štatistickými alebo administratívnymi) alebo 

podľa prieskumov

Vo výnimočných prípadoch, keď ich nie je 
možné vypočítať, nula

Hodnota z existujúcich alebo predchádzajúcich 
podobných intervencií podľa najnovších 

dostupných údajov

Áno
(vo výročných správach o vykonávaní)Nie

Áno
spoločné ukazovatele okamžitých výsledkov a 

spoločné ukazovatele dlhodobých výsledkov (len 
vo vzťahu k osobám, nie k subjektom)

Nie
(predmet individuálnych rokovaní s členskými 

štátmi)

ESFEFRR

Zdroj: EDA na základe nariadenia a usmerňovacích dokumentov.
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113 
Z našej analýzy TC 1 napríklad vyplynulo, že len 12 % ukazovateľov výsledkov 
EFRR sa použilo vo viac ako jednom OP, t. j. pre väčšinu konkrétnych cieľov EFRR 
sa vytvorili individuálne ukazovatele výsledkov. Všetkých 28 členských štátov 
EÚ spolu vytvorilo 2 955 programovo špecifických ukazovateľov výsledkov 
pre EFRR72 a v každom OP sa priemerne použilo 17,4 rôznych špecifických ukazo-
vateľov výsledkov (pozri obrázok 13 a obrázok 14).

O
br

áz
ok

 1
3 Celkový počet ukazovateľov výsledkov použitých v OP EFRR a ESF vo všetkých 

členských štátoch (okrem intervencií z KF a iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a okrem ukazovateľov technickej pomoci)

72 Tieto čísla sa vzťahujú 
na všetky ukazovatele 
vytvorené členskými štátmi 
EÚ 28 (dostupné v IT aplikácii 
Komisie Infoview) pre všetky 
TC použité v rámci EFRR 
(okrem KF).

ESF (všetky TC)EFRR (všetky TC)

21

1 976
2 955

Spoločné ukazovateleProgramovo špeci�cké ukazovatele 

TC 11TC 10TC 9TC 8TC 11TC 10TC 9TC 8TC 7TC 6TC 5TC 4TC 3TC 1 TC 2

EFRR ESF

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.
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114 
V nariadení o ESF je stanovených päť spoločných ukazovateľov okamžitých 
výsledkov a štyri spoločné ukazovatele dlhodobých výsledkov73, ktoré sa majú 
používať v prípade intervencií z ESF na meranie prínosu fondov z hľadiska zmien 
ovplyvňujúcich osoby. Na meranie vplyvu na subjekty nie sú k dispozícii nijaké 
spoločné ukazovatele výsledkov. V nariadení je takisto stanovených deväť spoloč-
ných ukazovateľov okamžitých výsledkov a tri ukazovatele dlhodobých výsled-
kov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí74. Sú výsledkom rokovaní 
a vzájomnej dohody Komisie a členských štátov.

115 
Nie všetky spoločné ukazovatele sa však musia povinne použiť v OP a členské štáty 
majú možnosť používať okrem spoločných aj programovo špecifické ukazovate-
le výsledkov. V období rokov 2014 – 2020 sa vo všetkých 28 členských štátov EÚ 
spolu používa všetkých deväť spoločných ukazovateľov výsledkov ESF a okrem 
toho sa vytvorilo ďalších 1 976 programovo špecifických ukazovateľov výsledkov75. 
V každom OP ESF sa priemerne použilo 3,1 spoločných a 14,4 rôznych programovo 
špecifických ukazovateľov výsledkov (pozri obrázok 13 a obrázok 14.)

O
br

áz
ok

 1
4 Priemerný počet ukazovateľov výsledkov použitých v OP vo všetkých členských 

štátoch (okrem intervencií z KF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
a okrem ukazovateľov technickej pomoci)

Spoločné ukazovateleProgramovo špeci�cké ukazovatele 

TC 11TC 10TC 9TC 8TC 11TC 10TC 9TC 8TC 7TC 6TC 5TC 4TC 3TC 1 TC 2

EFRR ESF

ESF (všetky TC)EFRR (všetky TC)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6
2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Zdroj: EDA na základe údajov z IT aplikácie Komisie Infoview.

73 Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, 
príloha I.

74 Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, 
príloha II.

75 Tieto čísla sa vzťahujú 
na všetky ukazovatele 
vytvorené členskými štátmi 
EÚ 28 (dostupné v IT aplikácii 
Komisie Infoview) pre všetky 
TC použité v rámci ESF (okrem 
iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí).
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Ukazovatele výsledkov EFRR nie sú konkrétne prepojené 
s intervenciami financovanými v rámci programu

116 
Vo vymedzení pojmu „výsledok“ existujú medzi EFRR a ESF zásadné rozdiely. 
V prípade EFRR je výsledok „konkrétnou mierou blaha a pokroku dosiahnutého 
pre ľudí, čo motivuje opatrenia politiky, t. j. to, čo sa má zmeniť za pomoci navrh-
nutých intervencií“76. Výsledky neovplyvňuje len financovanie z EFRR, ale aj von-
kajšie faktory (pozri rámček 10).

76 Generálne riaditeľstvo 
pre regionálnu a mestskú 
politiku, Usmerňujúci 
dokument k monitorovaniu 
a hodnoteniu EFRR a KF, 
programové obdobie 
2014 – 2020, marec 2014, s. 4.

Príklad ukazovateľa výsledkov EFRR (Španielsko)

V prípade španielskeho OP EFRR Inteligentný rast je jedným z vybratých ukazovateľov výsledkov „percento 
podnikov vykonávajúcich technologické inovácie z celkového počtu aktívnych podnikov“. Východiskovú hod-
notu vypočítal národný štatistický úrad na základe celoštátneho prieskumu. Účelom prieskumu bolo získať in-
formácie o štruktúre inovačných procesov podnikov všetkých typov v Španielsku, nielen tých, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky z EFRR (tie tvoria približne 7 % celkového počtu relevantných podnikov). Tento výsledok 
preto nemožno plne pripísať samotnému OP.

Rá
m

če
k 
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117 
Inými slovami, v prípade OP EFRR nie je možné izolovať vplyv, ktorý možno pri-
písať intervenciám z EFRR, a nie je známe, ktoré faktory môžu ovplyvniť dosiah-
nutie výsledkov. Výhodou tohto prístupu je možnosť udržať si prehľad o hlavnej 
zamýšľanej zmene. Na posúdenie zmien alebo vplyvu, ktoré možno pripísať 
intervencii z EFRR, však členské štáty budú musieť využiť doplňujúce prístupy.
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Ukazovatele výsledkov EFRR sú zamerané na konkrétne rozmery 
zamýšľaných zmien

118 
Okrem toho, ukazovatele výsledkov EFRR vo väčšine prípadov poskytujú v závis-
losti od vykonávaných činností len informácie o konkrétnych rozmeroch zamýš-
ľaných zmien. V dôsledku toho sa pre tú istú investičnú prioritu používajú rôzne 
ukazovatele výsledkov. Napríklad v ôsmich zo 14 skúmaných OP boli finančné 
prostriedky pridelené na vytváranie výskumnej infraštruktúry a nákup výskumné-
ho vybavenia (investičná priorita 1a), ale takmer vo všetkých OP boli vymedzené 
vlastné ukazovatele výsledkov na meranie pokroku v tejto oblasti, a to niekedy 
dokonca aj v rámci toho istého členského štátu (pozri rámček 11).

Príklady ukazovateľov výsledkov EFRR v oblasti investičnej priority 1a 
vymedzených členskými štátmi (Chorvátsko, Írsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko)

V prípade investícií podporených v rámci poľského OP Inteligentný rast sa očakáva, že prispejú k zvýšeniu 
výdavkov podnikov na výskum vykonávaný výskumnými organizáciami. Toto očakávanie vychádza z predpo-
kladu, že sa zvýši kvalita výskumu a jeho hodnota pre podniky a v dôsledku toho si podniky od týchto vý-
skumných organizácií zakúpia služby výskumu a vývoja.

V rámci rumunského OP Konkurencieschopnosť by investície mali prispieť k zvýšeniu výskumnej kapacity 
a k rozvoju konkurencieschopnosti podnikov. Tieto výsledky sa budú merať prostredníctvom príspevkov 
v rámci programu Horizont 2020 a zvýšenia počtu vedeckých publikácií. Španielsky OP Andalúzia je zamera-
ný na zvýšenie počtu podaných žiadostí o patenty. V chorvátskom OP Konkurencieschopnosť a súdržnosť je 
ukazovateľom výsledkov počet publikácií vo vedeckých časopisoch a v írskom OP je to počet priemyselných 
partnerov. Žiadne z týchto ukazovateľov nie sú vymedzené presne rovnako.

Podľa OECD sú niektoré z týchto ukazovateľov, najmä výdavky na výskum a vývoj a štatistiky patentov a ve-
deckých publikácií, primeranými ukazovateľmi na meranie miery inovácií77. EFRR podporuje synergie s fondmi 
zameranými na výskum a vývoj, najmä s programom Horizont 2020. Preto by sa zapojenie do programu Hori-
zont 2020 mohlo vnímať aj ako známka zvýšenia výskumnej kapacity. Tieto ukazovatele však možno poskytnú 
len obmedzené informácie o tom, ako sa výskum využije v prospech hospodárskeho rozvoja daných regiónov 
alebo krajín.

77 OECD a Eurostat, Príručka z Osla – usmernenia na zhromažďovanie a výklad inovačných údajov, 3. vydanie 2005.
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Ukazovatele výsledkov ESF priamo súvisia s intervenciami ESF

119 
V prípade ESF sa pojem „výsledok“ vzťahuje na konkrétne intervenčné opatrenia 
financované z ESF. Je záznamom o zmene konkrétnej situácie, ktorá sa vo väčšine 
prípadov týka podporovaných subjektov alebo účastníkov. Podľa Generálne-
ho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie „je rozumné 
stanoviť ukazovatele, ktoré sa čo možno najviac približujú k činnostiam vykoná-
vaným v rámci príslušnej investičnej priority“. Ďalej je tu pojem „vplyv“, ktorý sa 
v rámci ESF vzťahuje na dosiahnutie cieľov stanovených v rámci prioritnej osi, t. j. 
prospechu pre širšie skupiny v spoločnosti nad rámec účastníkov alebo subjek-
tov, ktoré sú priamymi poberateľmi podpory.

120 
Inými slovami, dôraz sa kladie na priame účinky opatrení financovaných z ESF s čo 
najväčším možným obmedzením účinku, ktorý mohli mať na vykazovaný ukazo-
vateľ vonkajšie faktory. Výsledky môžu byť okamžité (situácia ihneď po ukončení 
činnosti) alebo dlhodobé (situácia v určitom časovom bode po ukončení činnosti) 
(pozri rámček 12).

Príklad ukazovateľa výsledkov ESF použitého v OP Ľudský kapitál v Rumunsku

Zamestnanosť v nepoľnohospodárskych podnikoch v mestských oblastiach Rumunska sa bude presadzovať 
prostredníctvom podpory vytvárania startupov alebo podpory existujúcich MSP pri vytváraní nových pra-
covných miest, ako aj poskytovaním prispôsobeného poradenstva/usmernenia a podnikateľskej odbornej 
prípravy.

Konkrétny cieľ sa meria pomocou troch ukazovateľov výsledkov, z ktorých jedným je „počet vytvorených 
a existujúcich pracovných miest šesť mesiacov po dokončení intervencií na podporu nezamestnaných a neak-
tívnych osôb“. Počítané pracovné miesta sa týkajú účastníkov zapojených do činností financovaných z ESF.
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Na meranie vplyvu intervencií v prípade EFRR aj ESF budú 
potrebné hodnotenia

121 
Dosah intervencií z EFRR aj ESF bude potrebné určiť prostredníctvom hodnote-
ní počas vykonávania OP a po ich dokončení (následné hodnotenie)78. To bude 
náročnejšie v prípade intervencií z EFRR, keďže zodpovedné orgány budú musieť 
zhromaždiť ďalšie údaje o výsledkoch, ktoré možno priamo pripísať príslušným 
projektom. S cieľom určiť, či niektorý výsledok, napr. zvýšenie počtu vedeckých 
publikácií, možno pripísať intervencii z EFRR alebo iným vonkajším faktorom, 
bude potrebné vykonať porovnanie so subjektmi, ktoré nedostali nijakú podpo-
ru, a to prostredníctvom hodnotenia, na ktoré bude potrebné zhromaždiť ďalšie 
informácie.

122 
Riadiace orgány v Poľsku preto zaviedli na dobrovoľnej báze ukazovatele pria-
mych výsledkov na zaznamenávanie okamžitých prínosov intervencií z EFRR 
a na zabezpečenie dostupnosti údajov na hodnotenia účinnosti, efektívnosti 
a vplyvu intervencií z EFRR. Tieto ukazovatele okamžitých výsledkov nie sú súčas-
ťou OP a nepodliehajú povinnosti pravidelného vykazovania vo výročných sprá-
vach o vykonávaní. Tieto údaje o okamžitých výsledkoch teda nebudú pohotovo 
dostupné pre Komisiu a širšiu verejnosť (cez platformu pre otvorené dáta o EŠIF).

123 
V prípade ESF budú informácie o okamžitých výsledkoch priamo prepojené s in-
tervenciami, čím poskytnú lepšie dokumentačné podklady na posúdenie vplyvu 
intervencií z ESF a bude postačovať menej dodatočných údajov v porovnaní 
s intervenciami z EFRR.

Východiskové a cieľové hodnoty sa v prípade EFRR a ESF počítajú 
odlišne, a to na základe ich vlastného vymedzenia pojmu 
„výsledok“

124 
Východiskové a cieľové hodnoty stanovené pre ukazovatele výsledkov EFRR 
vychádzajú najmä zo štatistík vedených vnútroštátnymi strategickými orgánmi, 
ktoré sa týkajú všetkých potenciálnych príjemcov pomoci z EFRR a zahŕňajú všet-
ky vonkajšie faktory a vplyv na celú krajinu či región. Tieto ukazovatele výsledkov 
nepredstavujú stanovenie výkonnostných cieľov pre intervencie z EFRR, a preto 
ich nemožno považovať za okamžité výsledky OP. Zodpovednosť za dosahovanie 
týchto výsledkov nesú najmä členské štáty a v menšej miere riadiace orgány OP.

78 Články 56 a 57 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013.
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125 
V prípade ESF sa východiskové a cieľové hodnoty počítajú najmä z historických 
údajov alebo na základe minulej skúsenosti priamo súvisiacej s intervenciami 
z ESF, t. j. ukazovatele výsledkov sú funkciou ukazovateľov výstupov. Napríklad 
v prípade spoločného ukazovateľa Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, 
a to aj samostatne zárobkovo činné osoby, zodpovedá východisková hodnota 
pomeru výkonnosti (percentu osôb, ktoré sa zamestnali po absolvovaní školenia 
financovaného z ESF) dosiahnutému v porovnateľných programoch.

126 
Ukazovatele výsledkov ESF ukazujú prínos OP pre konkrétne ciele a možno po-
mocou nich určiť prínos intervencií ESF pre ukazovatele strategických výsledkov 
uvedené v PD. Zodpovednosť za dosahovanie týchto výsledkov jednoznačne 
nesú riadiace orgány. Keďže výsledky sú vymedzené z hľadiska počtu obyvateľov, 
pre ktorých je podpora z ESF prínosom, očakáva sa, že riadiace orgány budú mať 
na dosahovanie výsledkov silnejší vplyv.

127 
V prípade ESF je potrebné každoročne zaznamenávať79 údaje o všetkých účastní-
koch (len s niekoľkými výnimkami) a po dokončení príslušnej činnosti je potrebné 
účastníkov sledovať, aby bolo možné vypočítať spoločné ukazovatele výsledkov 
(ktoré je potom potrebné vykázať aj vo výročnej správe o vykonávaní). Okrem 
toho je potrebné hodnoty ukazovateľov vykazovať aj podľa rodu, keď je to 
relevantné.

128 
Údaje o zamestnanosti účastníkov však nie je možné použiť mechanicky, keďže 
môžu byť skreslené faktormi, nad ktorými orgány zodpovedné za vykonávanie 
programu majú len obmedzenú kontrolu. Podľa príslušného usmernenia Komisie 
výsledky odrážajú situáciu účastníkov po opustení spolufinancovaného projek-
tu80. To znamená, že aj v prípade, ak účastník opustil spolufinancovaný program 
odborného vzdelávania bez jeho absolvovania, jeho následné zamestnanie sa 
bude počítať ako výsledok, a to aj vtedy, ak je toto zamestnanie možné pripísať 
primárne sociálno-ekonomickej situácii v krajine alebo regióne či iným faktorom, 
a nie jeho účasti na školení.

129 
Na obrázku 15 sú zhrnuté silné a slabé stránky jednotlivých prístupov k ukazova-
teľom výkonnosti uplatňovaným v prípade týchto dvoch fondov.

79 S výnimkou účastníkov, ktorí 
sú bezdomovcami alebo 
osobami postihnutými 
vylúčením z bývania, 
a účastníkov z vidieckych 
oblastí.

80 Monitorovanie a hodnotenie 
európskej politiky súdržnosti, 
Európsky sociálny fond, 
usmerňovací dokument, jún 
2015.
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Silné a slabé stránky prístupu k meraniu výkonnosti EFRR a ESF
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 1
5

1 Pozri bod 112.

Zdroj: EDA.

• Ukazovatele výsledkov neumožňujú merať priamy 
vplyv intervencií. 

• Nezhromažďujú sa výsledky jednotlivých 
projektov. Na hodnotenie bude potrebné 
zhromaždiť dodatočné informácie o okamžitých 
výsledkoch projektov.

• Údaje o okamžitých výsledkoch projektov 
nepodliehajú povinnosti pravidelného vykazovania 
Komisii, a preto sa pravidelne nekontrolujú.

• Nie sú k dispozícii spoločné ukazovatele výsledkov, 
a teda výsledky nie je možné sumarizovať na 
úrovni EÚ.

• Spoločné ukazovatele výstupov sú povinné, len ak 
sú relevantné.

• Veľký počet špecifických ukazovateľov
• Kategórie intervencií nezosúladené s investičnými 

prioritami

• Ukazovatele výsledkov umožňujú meranie 
priameho vplyvu intervencií týkajúcich sa osôb.

• Sú k dispozícii informácie o okamžitých 
výsledkoch priamo prepojené s príslušnými 
intervenciami. Pri hodnotení bude k dispozícii 
dobrý základ na posúdenie ich vplyvu.

• Údaje o okamžitých výsledkoch projektov sa 
pravidelne vykazujú Komisii a včas sa sprístupňu-
jú. Podliehajú kontrole.

• Existujú spoločné ukazovatele výstupov a 
výsledkov týkajúcich sa osôb, ktoré umožňujú 
sumarizáciu údajov na úrovni EÚ.

• Kategórie intervencií zosúladené s investičnými 
prioritami

• Väčšia zodpovednosť za dosahovanie výsledkov 
(v prípade intervencií, kde sa očakáva zlepšenie 
situácie podporovaných osôb/subjektov)

• Ukazovatele výsledkov poskytujú prehľad 
hlavných očakávaných účinkov pre región či 
krajinu.

• Existujú spoločné ukazovatele výstupov, ktoré 
umožňujú sumarizáciu údajov na úrovni EÚ.

• Ukazovatele výsledkov neposkytujú prehľad 
želanej strategickej zmeny.

• Na hodnotenie bude potrebné zhromaždiť 
dodatočné informácie.

• Členské štáty musia povinne zhromažďovať 
veľké množstvo údajov.

• Veľký počet špecifických ukazovateľov

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY

ESFEFRR
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Rozdiely v metodike a veľký počet programovo špecifických 
ukazovateľov spôsobia značné administratívne zaťaženie, 
pričom využiteľnosť týchto údajov je ešte otázna

Odlišné požiadavky na vykazovanie v prípade EFRR a ESF

130 
Za slabú stránku systému zavedeného na obdobie rokov 2014 – 2020 považu-
jeme skutočnosť, že nariadeniami o konkrétnych fondoch sa zaviedli odlišné 
požiadavky na zhromažďovanie a vykazovanie údajov o výkonnosti zameraných 
na výstupy a výsledky. Význam pojmu výkonnosť sa medzi týmito dvoma fond-
mi líši a v dôsledku toho musia členské štáty vytvárať pre každý fond iný systém 
na monitorovanie výkonnosti, dokonca aj v prípade OP financovaných z viace-
rých fondov.

131 
Okrem toho je tu problém s celkovým počtom rôznych ukazovateľov výkonnosti: 
existujú tisíce ukazovateľov výkonnosti zameraných na výstupy a výsledky, spo-
ločných aj programovo špecifických. Na určovanie všetkých týchto ukazovateľov 
bude potrebné zhromažďovať údaje a vykazovať ich riadiacim orgánom. Okrem 
toho, orgány auditu budú musieť okrem kontroly regulárnosti výdavkov kontrolo-
vať aj spoľahlivosť systémov na zhromažďovanie a uchovávanie údajov.

132 
Tu vidíme riziko, že tento ucelený prístup k zhromažďovaniu informácií súvisia-
cich s výkonnosťou prinesie veľké administratívne zaťaženie riadiacich orgánov, 
ktoré nebude zodpovedať získanému prínosu. Okrem toho stále nie je jasné, ako 
členské štáty a Komisia plánujú využívať a monitorovať informácie, ktoré majú 
zhromažďovať.
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Zhromaždené údaje o výstupoch a výsledkoch by sa mohli 
v ďalšom programovom období využiť na posilnenie rozpočtu 
založeného na výkonnosti

133 
Konštatujeme však, že Komisia má teraz k dispozícii široké spektrum údajov o vý-
konnosti zameraných na výstupy a výsledky. Tie budú k dispozícii aj iným zainte-
resovaným stranám v reálnom čase prostredníctvom platformy pre otvorené dáta 
o politike súdržnosti. Zodpovedné orgány a Komisia, ale aj externé zainteresova-
né strany ich teda môžu skúmať.

134 
Komisia môže zohľadniť údaje o skutočnej výkonnosti pri prehodnocovaní plat-
nosti historických jednotkových nákladov v rámci stanovovania cieľových hodnôt 
a pri overovaní nákladovej účinnosti a nákladovej efektívnosti. V jednej z našich 
predchádzajúcich správ sme napríklad zistili výrazné rozdiely v jednotkových ná-
kladoch na výstavbu diaľnic v rôznych členských štátoch. Odporučili sme Komisii, 
aby vykonala analýzu príčin týchto rozdielov a zabezpečila uplatňovanie osved-
čených postupov81.

135 
Zastávame názor, že to môže pripraviť pôdu aj na využívanie týchto informácií 
pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov na intervencie po roku 2020 s väčším 
ohľadom na výkonnosť (pozri rámček 13). V NSU sa stanovujú spoločné akčné 
plány, v ktorých sa finančné prostriedky prideľujú výlučne v závislosti od miery 
dosiahnutia výstupov alebo výsledkov82. Táto možnosť však zatiaľ nebola využitá 
ani v jednom OP v 28 členských štátoch. To poukazuje na to, že sa členské štáty 
zdráhajú využívať opatrenia založené na výkonnosti na prideľovanie finančných 
prostriedkov. Môže to byť spôsobené aj skutočnosťou, že v súčasnosti nie sú do-
stupné spoľahlivé informácie o priemerných jednotkových nákladoch.

136 
V programovom období po roku 2020 by mali byť členské štáty schopné lepšie 
identifikovať rozpočet potrebný na riešenie ich potrieb a odporúčaní pre jednotli-
vé krajiny a dosahovať očakávané výstupy a výsledky v rámci OP.

81 Osobitná správa č. 5/2013 
„Vynakladajú sa finančné 
prostriedky EÚ v rámci politiky 
súdržnosti na cesty dobre?“

82 Článok 106 nariadenia (EÚ) 
1303/2013.



77Pripomienky 

Tvorba rozpočtu založeného na výkonnosti

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa prístupy k tvorbe rozpočtu založeného 
na výkonnosti spravidla časom vyvíjajú a každý nový proces programovania rozpočtu prináša ďalšie zme-
ny. Rôznia sa aj prístupy jednotlivých krajín, keďže musia zodpovedať daným vnútroštátnym politickým 
súvislostiam83.

OECD pracuje s niekoľkými definíciami tvorby rozpočtu založeného na výkonnosti a poznamenáva, že „nee-
xistujú štandardné, dohodnuté definície tvorby rozpočtu založeného na výkonnosti“ a že „neexistuje jediný 
model tvorby rozpočtu založeného na výkonnosti“84.

Vo všeobecnosti sú dva hlavné prístupy:

Cieľom tvorby rozpočtu založeného na výkonnosti je poskytnutie obsiahlejších informácií pre orgány prijíma-
júce rozhodnutia alebo zmena spôsobu rozhodovania o rozpočtoch85. Pridelené finančné prostriedky už musia 
byť prepojené s merateľnými výsledkami. V súčasnosti sa však v procese rozhodovania spolu s inými informá-
ciami používajú informácie o budúcej alebo minulej výkonnosti.

Rozpočet založený na výkonnosti je na druhej strane rozpočet, v ktorom je každé zvýšenie objemu prostried-
kov priamo prepojené so zvýšením výstupov alebo iných výsledkov. V širokom zmysle rozpočet založený 
na výkonnosti obsahuje informácie o tom, čo organizácie urobili alebo plánujú urobiť s peniazmi, ktoré sa im 
poskytujú. To znamená, že prideľovanie finančných prostriedkov sa určuje na základe očakávaných výstupov 
a/alebo výsledkov alebo sa pri ňom očakávané výstupy a/alebo výsledky aspoň zohľadňujú.

83 OECD, Zistenia z prieskumu OECD 2011/2012 o tvorbe rozpočtu založeného na výkonnosti, 11. výročné zasadnutie siete vyšších rozpočtových 
úradníkov pre výkonnosť a výsledky, konferenčné centrum OECD, Paríž, 26. – 27. novembra 2015.

84 OECD, Tvorba rozpočtu založeného na výkonnosti: Príručka užívateľa, súhrn politiky, marec 2008.

85 Allen Schick, Metamorfózy tvorby rozpočtu založeného na výkonnosti, Vestník OECD týkajúci sa rozpočtovania, zväzok 2013/2.
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137 
Celkovo možno povedať, že Komisia pri rokovaniach o PD a OP v rámci politiky 
súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 konala účinne. Rokovania s členskými štát-
mi vykonala v zákonných lehotách, podarilo sa jej sústrediť finančné prostriedky 
na stratégiu Európa 2020 a zabezpečiť v OP dôkladnejšiu intervenčnú logiku. 
Nepodarilo sa jej však úspešne harmonizovať úpravy finančného monitorovania 
jednotlivých fondov a zabezpečiť jednotné vymedzenie ukazovateľov výkonnosti 
pre výstupy a výsledky. Práve to by však bolo potrebné, aby bolo možné zmys-
luplne zosumarizovať a porovnať údaje o výkonnosti z jednotlivých programov. 
Okrem toho, vzhľadom na celkový počet ukazovateľov výkonnosti, ktoré je po-
trebné monitorovať, a vzhľadom na potrebu zhromaždiť ďalšie doplňujúce údaje 
na zistenie vplyvu finančných prostriedkov EÚ existuje riziko, že tento výkonnost-
ný režim prinesie v období rokov 2014 – 2020 značné administratívne zaťaženie.

Komisia udržiavala oneskorenia v rokovaniach o partnerských dohodách 
a operačných programoch pod kontrolou

138 
Európsky parlament a Rada prijali legislatívny balík o politike súdržnosti v decem-
bri 2013, t. j. tesne pred začiatkom programového obdobia 2014 – 2020. V porov-
naní s predchádzajúcim obdobím to predstavuje oneskorenie o päť mesiacov, 
čiastočne v dôsledku toho, že Komisia pripravila svoj legislatívny návrh neskôr, 
a čiastočne v dôsledku toho, že na dokončenie rokovaní bolo treba viac času. Ko-
misia prijala sekundárne právne predpisy do januára 2016, t. j. v čase, keď už bola 
Komisiou prijatá väčšina OP (pozri body 33 až 37).

139 
Celkovo možno povedať, že Komisia napriek ťažkostiam prijala PD a OP v leho-
tách stanovených v nariadení o spoločných ustanoveniach: posledná PD bola 
prijatá v novembri 2014 a posledný OP v decembri 2015. Komisia zaujala iniciatív-
ny prístup a už v roku 2012 začala neformálne rokovania. Aj to pomohlo zmierniť 
vplyv neskorého prijatia nariadení. Takisto poskytla členským štátom značný 
počet usmernení, aj keď nesystematickým spôsobom a až v neskoršej fáze pro-
cesu (do septembra 2014). Komisia mohla usmernenia dokončiť až po zavedení 
legislatívneho rámca (v decembri 2013) (pozri body 47 až 48).
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140 
Členské štáty predložili všetky PD včas (do apríla 2014) a rokovania trvali priemer-
ne päť mesiacov. To bolo výrazne rýchlejšie ako zodpovedajúci krok v prípravách 
NSRF 2007 – 2013 a pomohlo to čiastočne vykompenzovať oneskorenia (pozri 
bod 48 až 49).

141 
Členské štáty predložili väčšinu svojich návrhov OP (85 %) v predpísanej lehote. 
V prípade 15 % OP Komisia nemohla začať formálne rokovania do troch mesiacov 
od predloženia PD. Priemerne trvalo prijatie OP približne osem mesiacov (keď sa 
nepočítajú obdobia nekonania, t. j. obdobia od zaslania pripomienok členským 
štátom do predloženia OP). To je porovnateľné s predchádzajúcim obdobím. 
Do decembra 2014 bolo prijatých 64 % OP v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti. V predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 bolo 
v ekvivalentnom období prijatých 98 % OP. Je to spôsobené najmä oneskoreným 
prijatím legislatívneho balíka (pozri bod 49).

142 
Z toho vyplýva, že rokovania boli náročnejšie. Hlavným dôvodom boli ďalšie po-
žiadavky, ako sú ex ante kondicionality alebo požiadavky na explicitnejšie uvede-
nie intervenčnej logiky, problémy s IT a potreba, aby Komisia absolvovala viaceré 
kolá schválení, ktoré zahŕňali časovo náročné medziútvarové a vnútroútvarové 
konzultácie. Okrem toho sa vyskytli aj problémy s kvalitou prvotných návrhov 
programových dokumentov (pozri body 53 až 55).

Odporúčanie 1

Komisia by mala zabezpečiť včasné predloženie svojich legislatívnych návrhov 
o politike súdržnosti na obdobie po roku 2020, aby bol dostatok času na dokon-
čenie rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou pred začatím programo-
vého obdobia.

Plánovaný dátum vykonania: pri príprave legislatívnych návrhov na obdobie 
po roku 2020.



80Závery a odporúčania 

Partnerské dohody pomohli sústrediť výdavky v rámci politiky súdržnosti 
na stratégiu Európa 2020

143 
PD sa osvedčili ako účinný nástroj na účelové viazanie prostriedkov EŠIF na TC 
a priority investovania. Skúmané PD zahŕňajú všetky podstatné aspekty a po-
skytujú diagnózu rozvojových potrieb a priorít investovania v členských štátoch. 
Komisii a členským štátom sa podarilo úspešne sústrediť finančné prostriedky EÚ 
na obdobie rokov 2014 – 2020 na ciele stratégie Európa 2020 pre rast a zamestna-
nosť. Finančné prostriedky sú dokonca zamerané na obmedzený počet kľúčových 
oblastí v rámci TC a požiadavky na tematické zameranie jednotlivých fondov boli 
vo všeobecnosti prekročené. Celkovo sa v porovnaní s programovým obdobím 
2007 – 2013 pridelilo viac finančných prostriedkov na konkurencieschopnosť MSP, 
zmenu klímy a zamestnanosť a menej na dopravu a ochranu životného prostredia 
(pozri body 57 a 68).

144 
Všimli sme si však, že informácie uvedené v PD nie sú vždy v súlade s informácia-
mi v OP a že v prípade členských štátov využívajúcich výnimky uvedené v na-
riadení o EFRR finančné informácie uvedené v OP nie vždy umožňujú zistiť, či sa 
požiadavky na tematické zameranie rešpektujú (pozri bod 69).

Odporúčanie 2

a) Členské štáty by mali poskytnúť Komisii finančné informácie, ktoré Komisia 
potrebuje na účinné monitorovanie zhody s požiadavkami tematického za-
merania (vrátane výnimiek uvedených v nariadení o EFRR).

b) Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty rešpektovali účelové viazanie 
prostriedkov EŠIF na tematické ciele.

Plánovaný dátum vykonania: každoročne od roku 2017.
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145 
Členské štáty identifikujú v PD hlavné výsledky, ktoré chcú dosiahnuť, spra-
vidla však nevyčísľujú odhad očakávaného prínosu EŠIF k dosiahnutiu cieľových 
hodnôt. Je však jasné, že dosiahnutie väčšiny výsledkov uvedených v PD si bude 
okrem prostriedkov z EŠIF vyžadovať nemalý príspevok z vnútroštátnych rozpoč-
tov, ale aj ďalšie regulačné opatrenia a štrukturálne reformy. Zároveň platí, že ne-
dosiahnutie výsledku nemusí byť dôsledkom zlyhania intervencií z EŠIF, ale môže 
byť spôsobené faktormi mimo EŠIF, ako sú nepriaznivé sociálno-ekonomické 
podmienky alebo neúčinné vnútroštátne politiky (pozri body 74 až 80).

V operačných programoch je jasnejšie uvedené, čo sa očakáva od 
intervencií a ako sa to má dosiahnuť, ale prináša to so sebou väčšiu 
zložitosť

146 
Vo väčšine skúmaných OP sa Komisii a členským štátom podarilo úspešne vy-
pracovať programy s dôkladnejšou intervenčnou logikou, t. j. stanovením, na čo 
je intervencia zameraná (konkrétne ciele a výsledky) a ako sa to má dosiahnuť 
(financie, činnosti a výstupy). Zistené slabé miesta sa vyskytli v dôsledku toho, 
že neboli zdokumentované rozvojové potreby a ciele neriešili identifikované 
potreby. Často sa vyskytli aj príliš široko vymedzené ciele alebo pochybnosti, 
či činnosti uvedené v OP prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov a výsledkov. 
V takých prípadoch existuje riziko, že verejné výdavky boli vynaložené nesprávne 
alebo sa nepoužili plne účinným spôsobom (pozri body 81 až 87).

147 
Zložitosť OP v období rokov 2014 – 2020 závisí od týchto parametrov: od počtu 
prioritných osí vymedzených členskými štátmi, počtu investičných priorít, ktoré 
sa v rámci nich riešia, a od počtu kategórií regiónov v rámci OP. Okrem toho závisí 
aj od počtu programovo špecifických ukazovateľov zvolených členskými štátmi. 
OP na obdobie rokov 2014 – 2020 sú navrhnuté v trojrozmernej maticovej štruk-
túre, ktorá v sebe spája prioritné osi stanovené individuálne členskými štátmi, 
vybraté investičné priority a typy predmetných regiónov. Aj keď sa tým zabezpe-
čuje strategická súdržnosť programovania, zároveň sa tým zvyšuje počet ukazo-
vateľov výkonnosti, ktoré je potrebné monitorovať, keďže sa vzájomne násobia, 
aby sa zohľadnil osobitný kontext, v ktorom sa financovanie v rámci OP uskutoč-
ňuje. Vo vzorke skúmaných OP sa počet ukazovateľov výstupov zvýšil o 450 % 
a počet ukazovateľov výsledkov približne o 500 % (pozri body 88 až 91).
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Rozdiely medzi jednotlivými fondmi v kategorizácii finančných údajov 
a meraní výkonnosti operačných programov pravdepodobne v ďalších 
rokoch spôsobia problémy s monitorovaním programov

148 
Prístup k finančnému monitorovaniu investícií sa líši medzi EFRR a ESF, ale aj me-
dzi členskými štátmi s viac než jednou kategóriou regiónov (napr. menej rozvi-
nuté, prechodné a rozvinutejšie regióny). Najmä v prípade EFRR nie je možné 
pohotovo zistiť prepojenie medzi činnosťami a finančnými prostriedkami, keďže 
finančné informácie nie sú zosúladené s investičnými prioritami. To bude prekáž-
kou v monitorovaní pokroku, keďže nebude jasné, koľko finančných prostriedkov 
bolo pridelených na vykonávanie investičných priorít podporovaných v rámci 
EFRR (pozri body 92 až 99).

149 
Medzi jednotlivými fondmi existujú rozdiely aj v používaní spoločných ukazova-
teľov výstupov a členské štáty si môžu vymedziť vlastné programovo špecifické 
ukazovatele výstupov. V prípade EFRR tak opäť vzniknú značné ťažkosti pri získa-
vaní súhrnných informácií o výkonnosti zameraných na výstupy, keďže členské 
štáty si priemerne zvolili takmer toľko programovo špecifických ukazovateľov ako 
spoločných. V prípade EFRR všetkých 28 členských štátov EÚ vytvorilo nad rá-
mec 40 spoločných ukazovateľov výstupov ďalších 2 240 rôznych programovo 
špecifických ukazovateľov výstupov. V každom OP EFRR sa priemerne použilo 
13,2 rôznych programovo špecifických a 14,8 spoločných ukazovateľov výstupov 
(pozri body 100 až 109).

150 
Situácia je ešte problematickejšia, pokiaľ ide o ukazovatele výsledkov: tu sa pro-
stredníctvom ukazovateľov v rámci EFR a ESF merajú rôzne veci a rôznym spô-
sobom. Dokonca v osobitných nariadeniach o týchto fondoch je samotný pojem 
„výsledok“ interpretovaný rôzne. Spoločné ukazovatele výsledkov existujú len 
v prípade ESF, nie EFRR. Ani tam sa však často nepoužívajú. Všetkých 28 členských 
štátov EÚ spolu vytvorilo 2 955 programovo špecifických ukazovateľov výsledkov 
pre EFRR a v každom OP sa priemerne použilo 17,4 rôznych špecifických ukazo-
vateľov výsledkov. V prípade ESF existuje 23 spoločných ukazovateľov výsledkov 
a ďalších 1 976 programovo špecifických ukazovateľov výsledkov. V každom OP 
ESF sa priemerne použilo 3,1 spoločných a 14,4 rôznych programovo špecifických 
ukazovateľov výsledkov. V dôsledku toho sa zdá, že ani pre jeden z týchto fondov 
nebude možné vytvoriť zmysluplný súhrn údajov na úrovni EÚ. Celkovo sa vzhľa-
dom na náklady na pravidelné zhromažďovanie týchto údajov javí počet ukazo-
vateľov výkonnosti ako nadmerný. V našom stanovisku č. 1/201786 sme odporučili 
zosúladiť vymedzenie pojmov „výstupy“ a „výsledky“ týkajúcich sa výkonnosti 
(pozri body 110 až 130).

86 Pozri stanovisko č. 1/2017 
k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu 
a Rady o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Únie 
(bod 148).



83Závery a odporúčania 

151 
Členské štáty sú tiež povinné rozdeliť finančné prostriedky pridelené na jednotli-
vé oblasti intervencie ako aj údaje o výkonnosti podľa kategórií regiónov (ako sú 
menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny). Zistili sme, že členské štáty 
v tomto ohľade uplatňujú odlišné prístupy. Tieto rozdielne vnútroštátne prí-
stupy priamo vplývajú na počet, cieľové hodnoty a čiastkové ciele ukazovateľov 
výstupov, na kľúčové kroky vykonávania OP a na použité finančné ukazovatele, 
t. j. hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov podľa typu regiónu sa stanovujú 
podľa rozdielnych kľúčov prideľovania. Čo je dôležitejšie, neexistencia spoloč-
ného prístupu vzbudzuje pochybnosti o porovnateľnosti a presnosti informácií 
poskytovaných členskými štátmi, v ktorých existuje viac ako jedna kategória re-
giónov. To môže mať nepriaznivý vplyv najmä na plnenie požiadaviek týkajúcich 
sa tematického zamerania (pozri body 100 až 101).

Odporúčanie 3

Komisia by mala vymedziť spoločnú terminológiu pojmov „výstup“ a „výsledok“ 
a navrhnúť jej začlenenie do nariadenia o rozpočtových pravidlách a zabezpečiť, 
aby sa v návrhoch odvetvových nariadení na obdobie po roku 2020 dodržiavalo 
vymedzenie týchto pojmov.

Plánovaný dátum vykonania: pri príprave legislatívnych návrhov na obdobie 
po roku 2020.

Odporúčanie 4

Komisia by mala vykonať analýzu programovo špecifických a spoločných ukazo-
vateľov na obdobie rokov 2014 – 2020 z hľadiska výstupov a výsledkov a identi-
fikovať tie z nich, ktoré majú najväčší význam a sú najvhodnejšie na určovanie 
vplyvu intervencií EÚ,

Členské štáty by mali pri zmenách programov prestať používať nepotrebné 
programovo špecifické ukazovatele.

Plánovaný dátum vykonania: do polovice roku 2018.
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152 
Podobne ako v minulosti vplyv výdavkov v oblasti politiky súdržnosti na dosaho-
vanie očakávaných výsledkov bude potrebné stanoviť prostredníctvom hodnote-
ní. To si vyžaduje dostupnosť údajov o výsledkoch, ktoré možno priamo pripísať 
spolufinancovaným projektom. V prípade OP ESF budú údaje o okamžitých 
výsledkoch intervencií systematicky zhromažďovať členské štáty a vykazovať ich 
Komisii. V prípade EFRR však ukazovatele výsledkov nezaznamenávajú okamžité 
výsledky projektov a nebudú priamo dostupné, pokiaľ sa členské štáty nerozhod-
nú dobrovoľne zhromažďovať ďalšie dodatočné údaje (pozri body 121 až 123).

Odporúčanie 5

Komisia by mala

 ο distribuovať osvedčené postupy členských štátov, pokiaľ ide o hodnotenia, 
ako možno čo najlepšie zistiť vplyv intervencií EÚ,

 ο pomôcť členským štátom aktualizovať ich plány hodnotenia podľa týchto 
osvedčených postupov hodnotenia.

Členské štáty by mali zabezpečiť zhromažďovanie údajov relevantných na určenie 
účinkov intervencií prostredníctvom EFRR.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2017.

153 
Najslabšou stránkou systému zavedeného na obdobie rokov 2014 – 2020 je sku-
točnosť, že nariadeniami o konkrétnych fondoch sa zaviedli odlišné požiadavky 
na zhromažďovanie a vykazovanie údajov o výkonnosti zameraných na výstupy 
a výsledky. Z našej analýzy vyplynulo, že niektoré ukazovatele uvedené ako 
ukazovatele výstupov EFRR by sa mohli vnímať ako ukazovatele výsledkov ESF. 
Okamžité výsledky sa však prostredníctvom spoločných ukazovateľov výstupov 
nemerajú systematicky pre všetky TC podporované prostredníctvom intervencií 
z EFRR (pozri body 124 až 130).
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154 
V dôsledku toho musia členské štáty vytvárať pre každý fond iný systém na moni-
torovanie výkonnosti, dokonca aj v prípade OP financovaných z viacerých fondov. 
Tieto rozdiely v metodike a veľký počet programovo špecifických ukazovateľov 
spôsobia značné administratívne zaťaženie, pričom využiteľnosť týchto údajov je 
ešte otázna. Stále nie je jasné, ako členské štáty a/alebo Komisia plánujú využívať 
a monitorovať informácie o výkonnosti, ktoré majú zhromažďovať, ako ich budú 
kontrolovať a ako budú aspoň spoločné ukazovatele vykazovať Komisii. Lepšia 
dostupnosť údajov o výkonnosti zameraných na výstupy však môže pripraviť 
pôdu na využitie jednotlivých nákladov a informácií o účinnosti a efektívnosti in-
tervencií pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov na intervencie po roku 2020 
s väčším ohľadom na výkonnosť (pozri body 131 až 134).

Odporúčanie 6

Komisia by mala:

 ο využiť údaje zhromaždené prostredníctvom výročných správ o vykonávaní 
a výsledkov ad hoc a následných hodnotení na komparatívnu analýzu vý-
konnosti a prípadne podporovať využívanie referenčného porovnávania 
na umožnenie vzdelávania v oblasti politík počas obdobia rokov 2014 – 2020,

 ο pokiaľ je to vhodné, pri financovaní intervencií v oblasti súdržnosti v období 
po roku 2020 uplatniť koncept rozpočtu založeného na výkonnosti, v ktorom 
je každé zvýšenie objemu prostriedkov prepojené so zvýšením objemu vý-
stupov alebo iných výsledkov. V tejto súvislosti by Komisia mala využiť údaje 
o skutočných jednotkových nákladoch zistené v období rokov 2014 – 2020.

Plánovaný dátum vykonania: pri príprave legislatívnych návrhov na obdobie 
po roku 2020.

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora 
audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 8. februára 2017.

 Za Dvor audítorov

 Klaus-Heiner LEHNE
 predseda
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Porovnanie kľúčových regulačných ustanovení zavedených pre obdobie rokov 2014 – 
2020 s podobnými ustanoveniami z predchádzajúcich období

Intervenčná logika
Výkonnostný rámec Ex ante kondicionalityProgramové 

obdobie
Vývoj Tematické 

zameranie
Ukazovatele 
výkonnosti

2014 – 2020  ο Posilnená 
intervenčná 
logika

 ο Požiadavky 
na tematické 
zameranie podľa 
fondu (EFRR v. 
ESF), TC (EFRR, KF) 
alebo investičných 
priorít (ESF) a ka-
tegórie regiónov

 ο Štruktúrované pou-
žívanie ukazovateľov

 ο Spoločné ukazova-
tele výstupov sta-
novené v právnom 
základe (ESF a EFRR) 
a spoločné ukazo-
vatele výsledkov 
v prípade ESF

 ο Povinné vykazovanie 
všetkých spoloč-
ných ukazovateľov 
v prípade ESF

 ο Povinná výkonnostná 
rezerva 6 % z pro-
striedkov pridelených 
na EFRR, ESF a KF v rámci 
cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti

 ο Metodika na posudzova-
nie výkonnosti vymedzená 
v nariadení

 ο V prípade závažného 
nedodržania čiastkových 
cieľov je možné odobratie 
prostriedkov

 ο Tematické ex ante 
kondicionality

 ο Všeobecné ex ante 
kondicionality

 ο Povinné
 ο Možnosť pozasta-

venia predbežných 
platieb

2007 – 2013  ο Tradičná 
intervenčná 
logika

 ο Finančné pro-
striedky prideľo-
vané do kategórií 
výdavkov podľa 
územnej oprávne-
nosti, súvisiacich 
s lisabonským 
programom

 ο Ukazovatele použí-
vané v jednotlivých 
členských štátoch 
v rôznej miere

 ο Spoločné ukazo-
vatele stanovené 
v usmerneniach Ko-
misie; ich používanie 
bolo dohodnuté 
s členskými štátmi 
v roku 2008, ale nie 
povinné

 ο Výkonnostná rezerva 3 % 
v prípade cieľa Konver-
gencia a cieľa Regionálna 
konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť

 ο Z vlastnej iniciatívy člen-
ského štátu, nepovinný

 ο Nebolo možné odobratie 
prostriedkov

 ο Žiadne expli-
citné ex ante 
kondicionality

2000 – 2006  ο Tradičná 
intervenčná 
logika

 ο Zameranie na pri-
oritné ciele, inicia-
tívy Spoločenstva 
a na populačné 
pokrytie fondov

 ο Ukazovatele použí-
vané v jednotlivých 
členských štátoch 
v rôznej miere

 ο Spoločné ukazo-
vatele stanovené 
v usmerneniach 
Komisie, ale bez 
uvedenia príkladov; 
žiadna motivácia 
na ich používanie

 ο Povinná výkonnostná 
rezerva 4 % z viazaných 
rozpočtových prostriedkov

 ο Metodika na posudzova-
nie výkonnosti vymedzená 
členskými štátmi

 ο Nebolo možné odobratie 
prostriedkov

 ο Žiadne expli-
citné ex ante 
kondicionality

Zdroj: EDA na základe preskúmania príslušných právnych predpisov a usmernení Komisie.
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Stratégia Európa 2020, tematické ciele a tematické zameranie1
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1. Rozvoj
 Investovať 3 % HDP EÚ (z verejných aj súkromných zdrojov) do výskumu, vývoja a inovácií

2. Vzdelávanie 
 Znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % 
 Zvýšiť podiel osôb vo vekovej skupine 30 – 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 
 aspoň na 40 % 
 
3. Zmena klímy a udržateľnosť energie 
 Znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990
 Zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v celkovej spotrebe energie na 20 % 
 20 % zvýšenie energetickej účinnosti

4. Zamestnanosť
 75 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov má byť zamestnaných

5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 
 Minimálne o 20 miliónov menej ľudí ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia alebo 
 vystavených tomuto riziku

Inkluzívny rast

TC 8 – Podpora udržateľnej 
a kvalitnej zamestnanosti 
a mobility pracovnej sily

TC 9 – Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe 
a akejkoľvek diskriminácii

TC 10 – Investovanie do 
vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania

TC 11 – Posilnenie 
inštitucionálnych kapacít 
orgánov verejnej správy 
a zainteresovaných strán 
a efektivity verejnej správy

Udržateľný rast

TC 4 – Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch

TC 5 – Podpora adaptácie 
na zmenu klímy, 
predchádzanie a riadenie 
rizika

TC 6 – Zachovanie a ochrana 
životného prostredia 
a podpora efektívneho 
využívania zdrojov

TC 7 – Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach

Inteligentný rast

TC 1 – Posilnenie výskumu, 
technologického vývoja a 
inovácií

TC 2 – Zlepšenie prístupu 
k informačným 
a komunikačným 
technológiám (IKT), zlepšenie 
ich využívania a kvality (cieľ 
v oblasti širokého pásma)

TC 3 – Zvýšenie 
konkurencieschopnosti malých 
a stredných podnikov (MSP)

1  Priradenie tematických cieľov k prioritným oblastiam stratégie Európa 2020: inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast nie je uvedené v naria-
deniach. Zaviedla ho Komisia v niekoľkých dokumentoch uverejnených od roku 2014.
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Zdroj: EDA na základe publikácie Komisie Panorama, Inforegio, č. 48, 2013.

Pr
ílo

ha
 II

TO 8

Prechodné regióny
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TC 4

Podporované z ESF

Podporované z KF

TC 1

TC 2 TC 3

TC 8
TC 9

TC 10
TC 4 TC 11

TC 5 TC 6

TC 7

Hlavné priority

pre EFRR Hlavné priority
 

pre ESF

Po
dp

orované z EFRR

Menej rozvinuté regióny

Rozvinutejšie regióny

TC 1-4

TC 4 TC 1-4

TC 4 TC 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

TC 9 max. 5 IP

TC 9

TC 9

max. 5 IP

max. 5 IP

Sústrediť sa v rámci tematických cieľov maximálne na päť investičných priorít (IP) 
a 20 % v každej krajine vynaložiť na sociálne začlenenie, boj proti chudobe 
a diskriminácii

Pre Európsky sociálny fond
Investície sa zamerajú aspoň na dve zo štyroch hlavných priorít s osobitným 
pridelením prostriedkov na nízkouhlíkové hospodárstvo (TC 4)

Pre Európsky fond regionálneho rozvoja

Stratégia Európa 2020, tematické ciele a tematické zameranie
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Architektúra politiky súdržnosti
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PARTNERSKÁ DOHODA
(s očakávanými strategickými výsledkami)

MRR: menej rozvinuté regióny
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RR: rozvinutejšie regióny
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Zdroj: EDA.

Investičné priority sú konkrétne činnosti rozvíjané v rámci jednotlivých tematických cieľov. Mali by slúžiť ako 
základ pri vymedzovaní konkrétnych cieľov. Investičné priority TC skúmaných v tomto audite sú:
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 b)

 a)

TC 1: posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií:

aktívne a zdravé starnutie.vi)

prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov 
zmenám;

v)

rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach 
vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu 
postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a 
presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu;

iv)

samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie 
podnikov vrátane inovatívnych mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov;

iii)

trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí 
nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, do trhu práce vrátane mladých ľudí 
ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z 
marginalizovaných komunít vrátane vykonávania systému 
záruk pre mladých ľudí;

ii)

prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb 
k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, 
ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy 
v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily;

i)

TC 8: podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a 
mobility pracovnej sily:

rozšírením výskumnej a inovačnej infraštruktúry 
(výskum a inovácie) a kapacít na rozvoj excelentnosti 
v oblasti výskumu a inovácií a podporou kompetenčných 
centier, najmä centier európskeho záujmu;

podporou investícií podnikov do výskumu a inovácií, 
rozvíjaním prepojení a synergií medzi podnikmi, 
centrami výskumu a vývoja a sektorom vyššieho 
vzdelávania, najmä propagáciou investovania do vývoja 
produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej 
inovácie, ekologických inovácií, aplikácie verejných 
služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení 
a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie a podporou technologického 
a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení 
skorého overovania produktov, rozširovania výrobných 
kapacít a prvej výroby, najmä v oblasti základných 
podporných technológií a šírenia technológií na 
všeobecný účel.
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Ukazovatele strategických výsledkov – analýza partnerských dohôd pre päť pozoro-
vaných členských štátov

a) pre tematický cieľ 1

Krajina Hlavný ukazovateľ výsledkov v PD Východisková 
hodnota (rok)

Predbežný cieľ 
na rok 2020

Pridelené pro-
striedky EÚ z EŠIF 

v EUR 
(z toho EFRR)

Prispenie 
EÚ k cieľovej 

hodnote

ES Výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP (GERD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

nie je k dispozícii

ES Výdavky na výskum a vývoj financovaný súkromným 
sektorom 45,6 % (2012) 60,0 % nie je k dispozícii

ES
Počet podnikov vykonávajúcich technologické inovácie 
z celkového počtu aktívnych podnikov s 10 a viac 
zamestnancami

13,22 % 
(2010 – 2012) 25,00 % nie je k dispozícii

IE
Zvýšenie počtu priemyselných partnerov zapojených 
do financovaných strategických výskumných centier 
v regiónoch

nie je k dispozícii1 nie je k dispozícii

186 992 153 
(142 000 000)

nie je k dispozícii

IE Zvýšenie počtu licencií v dôsledku výskumu v južnom 
a východnom regióne nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii

IE
Počet klientov Enterprise Ireland z radov MSP v pohra-
ničnom, strednom a západnom regióne > 100 000 EUR 
ročne na výskum a vývoj (v tomto regióne).

nie je k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii

HR Výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP (GERD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) nie je k dispozícii

PL Výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP (GERD) 0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741 

(8 351 428 665)

26 %

PL Výdavky vynaložené v sektore podnikov na výskum 
a vývoj v pomere k HDP 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP (GERD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455 
(973 404 255) nie je k dispozícii

1 Pozri ukazovatele výsledkov v OP.
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b) pre tematický cieľ 8

Krajina Ukazovateľ výsledkov v PD Východisková 
hodnota (rok)

Predbežný cieľ 
na rok 2020

Pridelené pro-
striedky EÚ z EŠIF 

v EUR 
(z toho EFRR, ESF, 
iniciatíva na pod-
poru zamestna-
nosti mladých)

Prispenie 
EÚ k cieľovej 

hodnote

ES Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 
rokov 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141 
(3 645 694 060)

nie je k dispozícii

ES Miera nezamestnanosti mládeže 55,7 % (2013) Zníženie výcho-
diskovej hodnoty nie je k dispozícii

ES Miera nezamestnanosti pracovníkov s nižšou 
kvalifikáciou 34 % (2012) Zníženie výcho-

diskovej hodnoty nie je k dispozícii

ES Percento zamestnanosti osôb so strednou a vyššou 
kvalifikáciou v pomere k celkovej miere zamestnanosti 78,97 % (2012) Zvýšenie výcho-

diskovej hodnoty nie je k dispozícii

IE

Nezamestnané osoby alebo iní uchádzači o zamestnanie 
vrátane dlhodobo nezamestnaných a mladých neza-
mestnaných získajú zamestnanie alebo dosiahnu pokrok 
vo vzdelávaní či odbornej príprave

nie je 
k dispozícii nie je k dispozícii

307 325 622 
(299 075 622)

nie je k dispozícii

IE

Viac mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, 
vo veku do 25 rokov, dosiahne pokrok vo vzdelávaní, 
odbornej príprave alebo zamestnaní

nie je 
k dispozícii nie je k dispozícii nie je k dispozícii

HR Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 
rokov 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318 

(532 933 273) nie je k dispozícii

PL Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 
rokov (Ž/M)

57,6 % Ž (2013)
72,1 % M (2013)

62,3 % Ž
79,8 % M

5 796 315 058 
(5 450 532 063)

5 % 
3,2 %

PL Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 55 – 64 
rokov (Ž/M)

31,0 % Ž (2013)
51,3 % M (2013)

34,5 % Ž
64,4 % M

4,7 % 
1,6 %

PL Zvýšenie miery zamestnanosti vo vidieckych oblastiach 
na 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 
rokov 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271 

(1 770 988 630) nie je k dispozícii

Zdroj: EDA.
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Komisie

Zhrnutie

IV
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 55.

Spoločná odpoveď Komisie na body VII a VIII:
Komisia poznamenáva, že programovo špecifické ukazovatele výkonnosti pre výsledky EFRR a ESF sa nemajú 
sumarizovať na úrovni EÚ. Tieto špecifické ukazovatele sú vhodné na stanovovanie cieľov a vykazovanie výkonnosti 
vo vzťahu k cieľom, zatiaľ čo spoločné ukazovatele umožňujú vykazovať výsledky na základe vopred vymedzených 
kategórií, ktoré odrážajú často využívané investície v rámci EÚ. Programovo špecifické ukazovatele výstupov odka-
zujú na fyzické produkty, ktoré umožňujú pochopiť zmeny dosiahnuté prostredníctvom intervencií financovaných 
EÚ v rámci programov. Tieto intervencie sú prispôsobené konkrétnym potrebám s cieľom riešiť prekážky rozvoja 
vyplývajúce z miestnych špecifík. Ako vyplýva už zo samotného pojmu, tieto prekážky musia byť špecifické pre 
daný región a plánované opatrenie.

VIII
Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 90, 91, 110, 112, 131, 134 a rámček 13.

IX
Prvá zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 2.

Druhá zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 5.

Tretia zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 4.

X
Prvá zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 1.

Druhá zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 2.

Tretia zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 3.

Štvrtá zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 4.

Piata zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 5.

Šiesta zarážka: Komisia odkazuje na svoju odpoveď na odporúčanie 6.
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Pripomienky

36
Komisia predložila svoj návrh na obdobie rokov 2014 – 2020 o niečo neskôr ako návrh na obdobie rokov 2007 – 2013. 
Hlavný dôvod oneskorenia nadobudnutia účinnosti nariadenia však spočíval vo väčšej zložitosti legislatívnych roko-
vaní (posilnená úloha EP, návrh sa vzťahoval na 5 fondov) a v skutočnosti, že spoluzákonodarcovia prijali nariadenie 
o VRF až v decembri 2013. Odvetvové právne predpisy nebolo možné prijať predtým, a to ani keby Komisia predlo-
žila svoje návrhy skôr.

37
Komisia stanovila ako prioritu prijatie sekundárnych právnych predpisov podľa potrieb programového cyklu. Sekun-
dárne právne predpisy potrebné na prijatie partnerských dohôd (PD) alebo operačných programov (OP) a na vytvo-
renie základných dodávateľských štruktúr boli prijaté do marca 2014 a potom nasledovali akty, v ktorých sa stano-
vujú základné pravidlá vykonávania (do januára 2015). Skutočnosť, že právny rámec sa dokončil až v januári 2016, 
nemala vplyv na začiatok programovania.

Okrem toho procesy vypracovania návrhov a konzultácií s členskými štátmi prebiehali súbežne s legislatívnymi 
rokovaniami s cieľom uľahčiť včasné prijatie sekundárnych právnych predpisov.

49
Komisia poznamenáva, že jej výkonnosť, pokiaľ ide o rokovania a prijatie programov, v porovnaní s predchádzajú-
cim programovým obdobím možno posúdiť aj na základe porovnania prvých 12 mesiacov nasledujúcich po prijatí 
právneho rámca. Použitie obdobia 12 mesiacov od prijatia príslušných legislatívnych balíkov v oboch obdobiach 
by umožnilo uskutočniť presnejšie porovnanie. Z toho by vyplynulo, že pokiaľ ide o obdobie rokov 2014 – 2020, za 
prvých 12 mesiacov po prijatí nariadenia sa prijalo 40 % OP, zatiaľ čo za rovnaký časový úsek programového obdo-
bia 2007 – 2013 sa prijalo len 6 % OP.

52
Komisia poznamenáva, že údaj 703 dní, ktorý uvádza Dvor audítorov, zahŕňa neformálne predloženie OP, čo nie je 
v súlade s požiadavkami NSU.

53
Komisia poznamenáva, že určité oneskorenia boli spôsobené tým, že bolo potrebné rozsiahle pripomienkovanie. 
Španielsko navyše nesúhlasilo s odoslaním pripomienok v angličtine, čo viedlo k oneskoreniu ich predloženia špa-
nielskym orgánom. Pokiaľ ide o Poľsko, oneskorenia pri odosielaní pripomienok boli spôsobené prebiehajúcim pro-
cesom rokovaní o partnerskej dohode. Keďže OP boli predložené pred prijatím PD, pripomienky sa museli zosúladiť 
s prijatou PD, ktorej museli zodpovedať.
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55
Komisia poznamenáva, že 100 % PD a 99 % OP bolo prijatých v regulačnej lehote (t. j. 6 mesiacov v prípade OP 
a 4 mesiace v prípade PD). Prijatie OP Komisii trvalo v priemere 107 dní (3,6 mesiaca) a prijatie PD jej trvalo v prie-
mere 81 dní (po zohľadnení postupu prerušenia lehoty podľa článku 3 NSU).

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 52.

Tretia zarážka: Komisia vzhľadom na hospodársky význam rozpočtových prostriedkov vyčlenených na politiku 
súdržnosti berie kvalitu programov veľmi vážne a zaviedla postupy, ktoré zabezpečujú uskutočnenie konzultácií so 
všetkými príslušnými útvarmi s cieľom zhromaždiť všetky odborné znalosti týkajúce sa kvalitných programov, ktoré 
umožňujú účinné využívanie rozpočtu EÚ.

62
Vďaka nástrojom IT na úrovni Komisie bude možné monitorovať dodržiavanie požiadaviek finančného zamerania 
vrátane dodatočných informácií, ktoré požadujú príslušné členské štáty mimo PD a OP.

66
Počas rokovaní Komisia potvrdila, že v partnerských dohodách a konkrétnych cieľoch operačných programov sa 
priorita pripisovala odporúčaniam pre jednotlivé krajiny. Napriek tomu však neexistuje regulatórna požiadavka, na 
základe ktorej by sa na odporúčania pre jednotlivé krajiny museli vyčleniť konkrétne rozpočtové prostriedky.

74
Komisia poznamenáva, že stanovené požiadavky sa vzťahujú na všetky členské štáty. Kvalita informácií závisí od 
dôkladnosti monitorovacích systémov, ktorá patrí do ich zodpovednosti.

75
Pokiaľ ide o írsku PD, Komisia poznamenáva, že je v súlade s požiadavkami nariadenia v rámci zhrnutia hlavných 
výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť, a že potrebné podrobnosti sú uvedené v OP.

76
Pokiaľ ide o írsku PD, hoci medzi hlavnými výsledkami, ktoré sa majú dosiahnuť, sa nenachádzajú konkrétne odkazy 
na ciele stratégie EÚ 2020, v PD sú často uvedené odkazy na ciele Írska, a to napríklad aj v úvode na strane 10. Tieto 
ciele mali vplyv aj na prípravu OP. V oboch OP sa často uvádzajú odkazy na stratégiu EÚ 2020 a aj na ciele Írska.



Odpovede Komisie 96

86
Prvá zarážka: Pokiaľ ide o TC 8 v rámci EFRR pre Andalúziu, Komisia sa domnieva, že okrem informácií uvedených 
v programe a v partnerskej dohode andalúzske orgány uviedli dostatočné vysvetlenia potreby investovať do infraš-
truktúry a zariadení služby zamestnanosti počas rokovania o OPERAČNOM PROGRAME.

Druhá zarážka: Čo sa týka Rumunska, Komisia konštatuje, že prevažná väčšina cieľov nebola vymedzená príliš 
všeobecne. Komisia sa domnieva, že ku konkrétnym cieľom sú priradené súbory ukazovateľov výstupov a výsled-
kov. Pokiaľ ide o Španielsko, ciele OP sú podrobnejšie uvedené vo vnútroštátnych a v regionálnych stratégiách pre 
inteligentnú špecializáciu a vo viacročnom pláne tvorby rozpočtu a stanovovania priorít investovania do výskumnej 
infraštruktúry, na ktorý sa odkazuje v OP.

87
Komisia poznamenáva, že pokiaľ ide o Poľsko, prioritná os IV – Sociálne inovácie a medzinárodná spolupráca je jasne 
rozdelená na typy opatrení identifikované vo vzťahu k dvom samostatným konkrétnym cieľom – mikro- a makroso-
ciálne inovácie a vzdelávacia mobilita.

Všetky tieto typy projektov majú prispieť k:

– novým myšlienkam a politickým riešeniam, ktoré treba vyvinúť, otestovať a vykonať buď na miestnej/malej 
úrovni, alebo na vnútroštátnej úrovni,

– programom mobility pre ľudí, ktorí sú oprávnení v rámci intervencie OP KED.

Čo sa týka Španielska, Komisia poukazuje na zanedbateľný rozsah pridelených rozpočtových prostriedkov na prio-
ritné osi 6A, 6B,  6C a 6D (7 miliónov EUR alebo 0,33 % OP s celkovými rozpočtovými prostriedkami vo výške 2,1 mld. 
EUR). Okrem toho treba poznamenať, že činnosti v rámci týchto prioritných osí sa dopĺňajú s činnosťami v rámci pri-
oritných osí 1, pričom sa vzťahujú na tematický cieľ 8 – Zamestnanosť so svojím vlastným konkrétnym cieľom 8.3.1. 
V rámci týchto prioritných osí sa spomedzi hlavných opatrení financovaných v rámci základného konkrétneho cieľa 
rozvíja len prvok „sociálnej inovácie“. Na tomto základe ich nemožno považovať za samostatné opatrenie.

90
Komisia poznamenáva, že kľúčový prvok politiky súdržnosti spočíva v tom, že menej rozvinutým regiónom sa pridelí 
vyššia suma rozpočtových prostriedkov, a tak sa vykazovanie robí zodpovedajúcim spôsobom, t. j. podľa kategórie 
regiónu.

91
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 90.

Komisia poznamenáva, že všetky členské štáty musia vykazovať všetky spoločné ukazovatele pre ESF, keďže posky-
tujú veľmi významné informácie, ale nie sú povinné si v súvislosti s nimi stanovovať ciele.

Požiadavky na vykazovanie vymedzené v NSU boli stanovené po dohode s členskými štátmi. O väčšine z týchto 
ukazovateľov už riadiace orgány konštatovali, že sú potrebné.

Ukazovatele vo výkonnostnom rámci (tabuľka 6 v OP) tvoria podsúbor ukazovateľov programu (tabuľka 4 a 5). Z hľa-
diska vykazovania nepredstavujú žiadnu dodatočnú záťaž.
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101
Komisia poznamenáva, že skutočnosť, že sa členské štáty pridŕžajú rozličných prístupov je odrazom tematického 
a regionálneho charakteru intervencií v rámci politiky súdržnosti.

104
Komisia poznamenáva, že v nariadení sa uvádza, že spoločné ukazovatele výstupov sa použijú v príslušných prípa-
doch. Zameranie na výsledky členským štátom umožňuje určiť ukazovatele, ktoré použijú, na základe formulácie 
konkrétneho cieľa a stanovenia opatrení, ktoré plánujú vykonať. Ukazovatele použité v 40 % až 90 % OP nemožno 
považovať za ukazovatele použité „v obmedzenom rozsahu“.

Rámček 9 – Príklad nepoužitého relevantného spoločného ukazovateľa výstupov 
(Španielsko)
Komisia poznamenáva, že TC 1 sa vzťahuje na širokú škálu investičných priorít spojených s väčším počtom ukazova-
teľov výkonnosti, ako sú ukazovatele zahrnuté do tejto skupiny. Komisia pripomína intervenčnú logiku aktuálneho 
programového obdobia, podľa ktorej konkrétny cieľ zahŕňajúci požadovanú zmenu/požadovaný výsledok možno 
dosiahnuť pomocou rôznych opatrení, ktoré sa premietnu do rôznych relevantných ukazovateľov výkonnosti. V špa-
nielskom príklade boli relevantné oba ukazovatele (CO01 aj CO29). Členský štát sa aj vzhľadom na nezvyšovanie 
počtu ukazovateľov rozhodol obmedziť počet relevantných ukazovateľov na jeden súhrnný CO01.

110
Komisia poznamenáva, že koncepcia ukazovateľov výsledkov je v nariadeniach o ESF a o EFRR skutočne rozdielna, 
a to najmä preto, že tieto fondy majú rozdielne ciele a rozdielne očakávané výsledky. V dôsledku toho nemožno 
zosumarizovať všetky ukazovatele v rámci fondov.

Komisia skúma možnosť pristúpiť k harmonizácii týchto koncepcií v rámci diskusií o období nasledujúcom po roku 
2020.

111
V odpovediach Komisie na kapitolu 3 výročnej správy za rok 2015, na ktorú odkazuje Dvor audítorov, sa reaguje aj 
na skutočnosť, že prijatie rôznych nariadení na obdobie VFR 2014 – 2020 predchádzalo prijatiu usmernení o lepšej 
právnej regulácii (máj 2015). Okrem toho je obsah týchto nariadení výsledkom politických rokovaní medzi spoluzá-
konodarcami, čo viedlo k niektorým nezrovnalostiam.

Od prijatia usmernenia o lepšej právnej regulácii by sa terminológia v oblasti lepšej právnej regulácie mala konzis-
tentne používať pri monitorovaní a hodnotení všetkých programov. Konzistentné používanie pojmov vo všetkých 
právnych predpisoch však z krátkodobého hľadiska nemusí byť možné.

112
Komisia poznamenáva, že programovo špecifické ukazovatele výkonnosti pre výsledky EFRR a ESF sa nemajú 
sumarizovať na úrovni EÚ. Tieto špecifické ukazovatele sú vhodné na stanovovanie cieľov a vykazovanie výkonnosti 
vo vzťahu k cieľom, zatiaľ čo spoločné ukazovatele umožňujú vykazovať výsledky na základe vopred vymedzených 
kategórií.

V rámci EFRR neexistujú spoločné ukazovatele výsledkov, pretože výsledkom je to, „čo sa má zmeniť s prispením 
navrhovaných intervencií“. Na plánovaný výsledok vplývajú rôzne faktory, ktoré ho môžu približovať k požadovanej 
zmene, alebo ho môžu od tejto zmeny vzďaľovať. Na účely vytvorenia lepšieho obrazu o konkrétnych súvislostiach, 
v ktorých sa intervencia vykonáva, členské štáty stanovia konkrétny ukazovateľ výsledku, ktorý zohľadňuje všetky 
tieto parametre.
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115
Komisia konštatuje, že skutočne nie je potrebné, aby sa v OP vymedzili ciele pre všetky spoločné ukazovatele. To je 
dôvod, prečo všetky nie sú v OP. Je však potrebné vykazovať ich za všetky investičné priority.

124
Ako sa uvádza v usmerňujúcom dokumente k monitorovaniu a hodnoteniu EFRR, ukazovatele výsledkov v EFRR sa 
vzťahujú na konkrétny rozmer dobrých podmienok a pokroku pre ľudí, ktorý stimuluje politické opatrenia a týka sa 
všetkých potenciálnych príjemcov. Na rozdiel od ukazovateľov výstupov sa teda ukazovatele výsledkov nevzťahujú 
výlučne na investície z EFRR. Hoci investícia z EFRR pravdepodobne významne prispeje k plánovanej zmene, vplyv 
budú mať aj vonkajšie faktory, ktoré sú mimo pôsobnosti riadiaceho orgánu a v niektorých prípadoch aj mimo 
pôsobnosti vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov.

127
Komisia poznamenáva, že údaje o dlhodobejších ukazovateľoch výsledkov treba zhromažďovať na základe repre-
zentatívnej vzorky, a teda nie za všetkých účastníkov (pozri prílohu I k nariadeniu o ESF).

128
Komisia zdôrazňuje, že posúdenie čistých účinkov prekračuje rámec monitorovania a podlieha hodnoteniam zo 
strany riadiacich orgánov. Riadiace orgány musia aspoň raz posúdiť vplyv každého konkrétneho cieľa. Komisia inten-
zívne podporuje vykonávanie kontrafaktuálnych hodnotení vplyvu, aby bolo možné odhadnúť čisté účinky ESF, čo 
uľahčuje zber a uchovávanie jednotlivých údajov o účastníkoch.

130
Komisia poznamenáva, že existujú rôzne požiadavky na informácie, ale to nevyhnutne nemusí viesť k úplne rozdiel-
nym systémom monitorovania výkonnosti.

131
Komisia poznamenáva, že programy EFRR sa vzťahujú na širokú škálu investičných tém a realizujú sa v rôznoro-
dých sociálnych, hospodárskych a geografických súvislostiach. V rámci nového prístupu zameraného na výsledky 
v rokoch 2014 – 2020 sa kladie dôraz na jasnejšie vyjadrenie politických cieľov objasnené v osobitných nariadeniach 
k príslušným fondom. Pokiaľ ide o informácie o výkonnosti, spoločné ukazovatele výstupov EFRR zachytávajú naj-
častejšie používané intervencie, aby sa zabezpečilo zmysluplné zosumarizovanie na úrovni EÚ. Nepostačujú však na 
to, aby zachytili zložitosť a rôznorodosť intervencií vykonávaných členskými štátmi v rámci celej EÚ. Preto si členské 
štáty popri spoločných ukazovateľoch výslovne zvolili programovo špecifické ukazovatele (buď ukazovatele výstu-
pov, alebo ukazovatele výsledkov), aby bolo možné zohľadniť špecifické súvislosti, v ktorých sa program realizuje. 
V mnohých prípadoch sú relevantné informácie k dispozícii a zhromažďujú sa predovšetkým prístupom zdola nahor.



Odpovede Komisie 99

132
Pozri odpoveď Komisie na bod 131.

134
Komisia sa domnieva, že univerzálny prístup k výkonovému rozpočtovaniu nie je uskutočniteľný ani praktický, čo je 
v súlade s odbornými výskumami, ktoré dospeli k záveru, že neexistuje jediný najlepší spôsob vykonávania výkono-
vého rozpočtovania. Z praxe je zrejmé, že pokusy o zavedenie prísneho prístupu vedú k byrokratickému odškrtáva-
niu kontrolného zoznamu, a nie k vytvoreniu skutočného nástroja rozpočtového hospodárenia.

Pozri aj odpoveď Komisie na rámček 13.

Pokiaľ ide o možné príčiny rozdielov v jednotkových cenách stavby diaľnic medzi jednotlivými štátmi, ktoré uvádza 
Dvor audítorov, v uvedenej predchádzajúcej správe1 Komisia konštatovala, že „v prognózach dopytu, a teda v prís-
lušných nákladoch na používanie, sa spravidla zohľadňuje veľmi osobitná situácia jednotlivých regiónov. (...). Technicky 
zložitejšie cesty majú vyššie náklady na kilometer ako iné cesty. Táto analýza vo veľkej miere závisí aj od geografických 
podmienok, za ktorých boli cesty podrobené auditu vybudované.“

Komisia v tejto súvislosti súhlasila s tým, že bude aj naďalej vykonávať ďalšie štúdie jednotkových nákladov.

Rámček 13 – Tvorba rozpočtu založeného na výkonnosti (výkonové rozpočtovanie)
OECD[*] vymedzila pojem výkonové rozpočtovanie ako rozpočtovanie, ktoré prepája pridelené rozpočtové pro-
striedky s merateľnými výsledkami. Existujú tri všeobecné typy: prezentačné výkonové rozpočtovanie, výkonovo-in-
formačné rozpočtovanie a priame výkonové rozpočtovanie. [*Pozri webové sídlo OECD: http://www.oecd.org/gov/
budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm.] V rámci iniciatívy EÚ s názvom Rozpočet 
zameraný na výsledky Komisia úzko spolupracuje s OECD s cieľom zaviesť praktické zlepšenia do existujúceho výko-
nového rámca programov vytvorených v rámci VFR 2014 – 2020.

Informácie o výkonnosti nie sú jediným prvkom podmieňujúcim rozpočtové rozhodnutia a ani by ním nemali byť, 
a preto je normálne, že sa zohľadňujú aj iné informácie.

Rozpočet EÚ je výkonový rozpočet, ktorý umožňuje rozpočtovému orgánu počas rozpočtového procesu zohľadniť 
informácie o výkonnosti tým, že sa v programových výkazoch, ktoré tvoria prílohu k návrhu rozpočtu, uvedú infor-
mácie o cieľoch programov a o pokroku pri ich dosahovaní (t. j. čo sa robí s rozpočtovými prostriedkami pridelenými 
na jednotlivé programy alebo čo sa očakáva, že sa s nimi urobí). V praxi sa len zriedka používa postup, v rámci kto-
rého sa výslovne prepojí každé zvýšenie zdrojov so zvýšením výstupov alebo iných výsledkov na úrovni rozpočtu, 
a ak sa tento postup využíva, tak len v osobitných prípadoch (Svetová banka, OECD). Prístup priameho rozpočtova-
nia, v rámci ktorého sa každé zvýšenie/zníženie zdrojov prepojí so zvýšením/znížením výstupov alebo iných výsled-
kov, sa nepovažuje za uskutočniteľný ani uplatniteľný na úrovni rozpočtu EÚ v rámci rôznych programov a režimov 
hospodárenia.

1 Spoločná odpoveď Komisie na body 32 a 33 osobitnej správy č. 5/2013 „Vynakladajú sa finančné prostriedky EÚ v rámci politiky súdržnosti na cesty 
dobre?“

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Závery a odporúčania

136
Komisia poznamenáva, že v prípade fondu je možné na úrovni EÚ zosumarizovať údaje poskytnuté členskými štátmi 
o všetkých spoločných ukazovateľoch výstupov a v prípade ESF aj o spoločných ukazovateľoch výsledkov a aj sa to 
urobí a Komisia každoročne poskytne súhrnnú správu EP, Rade, EHSV a VR. Prvá správa bola prijatá 20. decembra 
2016 [COM(2016) 812]. Podrobné údaje sú navyše verejne dostupné a možno si ich pozrieť prostredníctvom otvore-
nej platformy údajov2.

Komisia zastáva názor, že spoločné ukazovatele (ako ich prijali spoluzákonodarcovia v osobitných nariadeniach k prí-
slušným fondom) poskytujú údaje, ktoré sú potrebné na to, aby rozpočtovému orgánu, ale aj európskym občanom 
ukázali, čo sa darí dosahovať pomocou fondov EŠIF, že rozpočet EÚ je zameraný na dosahovanie výsledkov a že tieto 
výsledky sa aj dosahujú.

137
Komisia poznamenáva, že spoluzákonodarcovia takisto prijali nariadenie o VFR až v decembri 2013. Odvetvové 
právne predpisy nebolo možné prijať predtým, a to ani keby Komisia predložila svoj návrh skôr.

Komisia zdôrazňuje ďalší faktor, a to že treba zohľadniť aj tú skutočnosť, že všeobecné pravidlá týkajúce sa fondov 
(t. j. NSU) teraz už musela prijať Rada aj EP.

Komisia stanovila ako prioritu prijatie sekundárnych právnych predpisov podľa potrieb programového cyklu. Sekun-
dárne právne predpisy potrebné na prijatie partnerských dohôd alebo operačných programov a na vytvorenie zák-
ladných dodávateľských štruktúr boli prijaté do marca 2014 (rokovania o prvotných návrhoch prebehli s členskými 
štátmi v roku 2013) a potom nasledovali akty, v ktorých sa uvádzajú základné pravidlá vykonávania (do januára 
2015). Skutočnosť, že právny rámec sa dokončil až v januári 2016, nemala vplyv na začiatok programovania.

138
Čo sa týka usmernení, Komisia pripomína, že sa o nich diskutovalo už v expertnej skupine pre delegované a vyko-
návacie akty pred prijatím základných aktov a pred ich nadobudnutím účinnosti. Komisia môže v zásade dokončiť 
usmerňujúce poznámky len po tom, ako spoluzákonodarcovia odsúhlasia a prijmú regulačný rámec. Pozri aj odpo-
veď Komisie na bod 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komisia poznamenáva, že celkové trvanie programovania bolo výrazne kratšie ako v prípade obdobia rokov 
2007 – 2013. Podrobnejšie štatistiky sú uvedené v bodoch 49, 52, 53 a 55.

141
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 55.

Odporúčanie 1
Komisia prijíma toto odporúčanie. Včasné predloženie legislatívnych návrhov o politike súdržnosti je pre Komisiu 
prioritou. Časový rámec však závisí od prijatia návrhu nariadenia o VFR. V súlade s článkom 25 nariadenia o VFR3 
musí Komisia predložiť svoj návrh viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 pred 1. januárom 2018. 
Vzápätí bude predložený návrh Komisie týkajúci sa legislatívneho balíka o politike súdržnosti na obdobie po roku 
2020.

Komisia bude úzko spolupracovať so spoluzákonodarcami s cieľom zabezpečiť včasné prijatie a nadobudnutie účin-
nosti legislatívneho rámca.

143
Komisia zaviedla systém na monitorovanie tematického zamerania prostredníctvom údajov poskytnutých v OP 
spolu s ďalšími informáciami dotknutých členských štátov a je presvedčená, že to stačí na stanovenie toho, či sa 
dodržiavajú požiadavky týkajúce sa tematického zamerania.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v odpovedi Komisie na bod 62.

Odporúčanie 2

a)
Komisia berie na vedomie toto odporúčanie, ktoré je určené členským štátom.

b)
Komisia prijíma toto odporúčanie. Komisia zdôrazňuje, že dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa tematického 
zamerania sa overuje v čase prijatia OP/zmeny OP. Počas vykonávania sa dodržiavanie požiadaviek monitoruje pro-
stredníctvom údajov, ktoré členské štáty poskytujú vo výročných správach o vykonávaní.

144
Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 75 a 76.

145
Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 86 a 87.

3 Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.
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146
Komisia poznamenáva, že politika súdržnosti je nástroj založený na miestnych špecifikách, ktorý poskytuje na mieru 
prispôsobené riešenia osobitných potrieb a problémov členských štátov a regiónov. Požiadavky na vykazovanie boli 
teda stanovené po dohode s členskými štátmi s cieľom dostatočne zohľadniť špecifický kontext jednotlivých OP 
a umožniť zmysluplné vykazovanie, ako aj hodnotenie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v odpovediach Komisie 
na body 90 a 91.

147
Komisia poznamenáva, že hoci finančné informácie v rámci EFRR skutočne nie sú formálne zosúladené s informá-
ciami o výkonnosti, členské štáty tieto informácie majú k dispozícii a môžu si ich vymieňať na báze ad hoc.

Komisia zdôrazňuje, že tieto informácie takmer určite budú k dispozícii pri hodnotení vplyvu programov počas 
daného obdobia aj s ohľadom na hodnotenie nákladovej účinnosti a nákladovej efektívnosti intervencií.

148
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 104.

149
Komisia skúma možnosť pristúpiť k harmonizácii týchto koncepcií v rámci diskusií o období nasledujúcom po roku 
2020. Informácie na účely podrobnejšej analýzy sú uvedené v odpovediach Komisie na body 110 až 112.

150
Komisia poznamenáva, že členské štáty zodpovedali za stanovenie svojho prístupu k rozdeleniu podľa kategó-
rií regiónov, a tak mohli vzniknúť rozdiely v metodike. Na uľahčenie správneho vykonania tohto rozdelenia bolo 
vydané usmernenie. Pozri odpoveď Komisie na bod 101.

Odporúčanie 3
Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.

Komisia súhlasí s tým, že preskúma možnosti konzistentnej terminológie v oblasti výkonnosti v nariadení o rozpoč-
tových pravidlách a v rámci odvetvových právnych základov na obdobie nasledujúce po roku 2020. Komisia však 
v tejto fáze nedokáže prijať konkrétny záväzok, pokiaľ ide o legislatívne návrhy na obdobie po roku 2020.

Odporúčanie 4
Komisia prijíma toto odporúčanie a s ohľadom na prípravu návrhov na obdobie po roku 2020 sa vykoná takto:

Na základe údajov z obdobia rokov 2014 – 2020 Komisia skúma možnosť širšieho využitia spoločných ukazovateľov 
výsledkov a výstupov. Na stanovenie vplyvu však treba vykonať hodnotenia (rovnako ako v minulosti).

Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.
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151
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 124.

Odporúčanie 5
Komisia prijíma toto odporúčanie a bude sa aj naďalej vykonávať, a to takto:

Komisia aj naďalej šíri hodnotenia osvedčených postupov.

Prostredníctvom partnerstva na hodnotenie ESF a prostredníctvom ďalších činností, napríklad podpory poskytova-
nej prostredníctvom CRIE (Centrum na výskum hodnotení vplyvu), podporuje využívanie kontrafaktuálnych hodno-
tení vplyvu.

Okrem toho sa dva až trikrát ročne hodnotiaca sieť REGIO stretáva s členskými štátmi s cieľom (okrem iného) šíriť 
osvedčené postupy medzi svojimi členmi.

Komisia s podporou asistenčnej služby REGIO-EMPL pre hodnotenie pomáha členským štátom aktualizovať ich 
plány hodnotenia a skúma hodnotenia vypracované členskými štátmi (partnerské preskúmanie).

Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.

152
Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 130 a 131.

153
Komisia odkazuje na svoje odpovede na body 130 a 131.

Odporúčanie 6
Prvá zarážka: Komisia prijíma toto odporúčanie. V období rokov 2014 – 2020 Komisia predkladá EP/Rade súhrny 
výročných správ o vykonávaní. Vzdelávanie v oblasti politík sa uľahčuje aj tým, že sa údaje o ukazovateľoch, cieľoch 
a ich plnení zverejňujú na otvorenej platforme údajov o EŠIF. Komisia využíva aj hodnotiacu sieť s členskými štátmi 
na podporu šírenia výsledkov v oblasti osvedčených postupov a vzdelávania v oblasti politík na základe hodnotení.

Druhá zarážka: Komisia toto odporúčanie Dvora audítorov neprijíma. Rozpočet EÚ je výkonový rozpočet, ktorý 
umožňuje rozpočtovému orgánu počas rozpočtového procesu zohľadniť informácie o výkonnosti tým, že sa 
v programových výkazoch, ktoré tvoria prílohu k návrhu rozpočtu, uvedú informácie o cieľoch programov a o pok-
roku pri ich dosahovaní (t. j. čo sa robí s rozpočtovými prostriedkami pridelenými na jednotlivé programy alebo čo 
sa očakáva, že sa s nimi urobí). V praxi sa len zriedka používa postup, v rámci ktorého sa výslovne prepojí každé 
zvýšenie zdrojov so zvýšením výstupov alebo iných výsledkov na úrovni rozpočtu, a ak sa tento postup využíva, 
tak len v osobitných prípadoch (Svetová banka, OECD). Prístup priameho rozpočtovania, v rámci ktorého sa každé 
zvýšenie/zníženie zdrojov prepojí so zvýšením/znížením výstupov alebo iných výsledkov, sa nepovažuje za uskutoč-
niteľný ani uplatniteľný na úrovni rozpočtu EÚ v rámci rôznych programov a režimov hospodárenia.
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Partnerské dohody sú strategické investičné plány 
pre členské štáty EÚ, v ktorých sa uvádzajú ich 
vnútroštátne výdavkové priority pre európske štrukturálne 
a investičné fondy na programové obdobie 2014 – 2020.
V tejto správe sme preskúmali, či partnerské dohody, 
podpísané medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, 
pomáhajú zacieliť fondy v celkovom objeme 350 mld. EUR 
účinnejšie.

Zistili sme, že napriek počiatočným ťažkostiam Komisia 
a členské štáty lepšie zamerali fondy na rast 
a zamestnanosť, určili investičné potreby a úspešne ich 
premietli do cieľov a očakávaných výsledkov. Stanovili 
opatrenia na riešenie potrieb a určili výstupy programov, 
na ktoré sa vzťahujú dohody. Bol však vypracovaný 
zbytočne vysoký počet ukazovateľov výkonnosti 
a meranie výkonnosti nie je medzi fondmi zjednotené. 
Komisii a členským štátom vyjadrujeme niekoľko 
odporúčaní na zlepšenie fungovania dohôd.

1977 - 2017
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