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Zhrnutie 
I Cieľom politiky súdržnosti Európskej únie (EÚ) je znižovanie rozdielov medzi 
regiónmi EÚ v záujme dosahovania vyváženého hospodárskeho, sociálneho 
a územného rozvoja. Na túto politiku je v období 2014 – 2020 vyčlenených približne 
350 mld. EUR, čo je asi jedna tretina rozpočtu EÚ na toto obdobie. 

II V minulosti sa EÚ v súvislosti s rozpočtovými výdavkami zameriavala v prvom rade 
na kontrolu dodržiavania príslušných pravidiel. V posledných rokoch sa však EÚ usiluje 
posilniť zameranie na výkonnosť, aby jej fondy naozaj viedli k pozitívnym zmenám pre 
občanov. V súlade s našou zodpovednosťou v zmysle zmluvy podávať správy 
o správnom finančnom riadení sme k tomuto posunu výrazne prispeli aj my. 

III Do súčasnej diskusie o zameraní na výkonnosť v oblasti politiky súdržnosti sú 
zapojené mnohé zainteresované strany s rôznymi, neraz protichodnými názormi, čo to 
vlastne zameranie na výkonnosť je a ako by sa malo dosahovať. Tento informačný 
dokument je cenným zdrojom informácií pre všetky osoby zapojené do riešenia 
náročných politických a praktických úloh pri hľadaní spôsobov, ako posilniť zameranie 
na výkonnosť v súčasnom a budúcom programovom období. 

IV V tomto informačnom dokumente prekladáme svoje názory na vývoj v oblasti 
zamerania na výkonnosť od predchádzajúceho programového obdobia až po návrhy 
Komisie na obdobie 2021 – 2027. Legislatívny rámec aj jeho vykonávanie posudzujeme 
na úrovni Komisie a na úrovni členských štátov. Základom nášho preskúmania je 14 
hlavných zásad, o ktorých sa domnievame, že sú kľúčové pre zabezpečenie zamerania 
výdavkov EÚ podľa výkonnosti. Tieto zásady sa týkajú celého cyklu riadenia politiky od 
strategického plánovania cez vykonávanie až po etapu podávania správ a hodnotenia. 

V Na základe nášho rozsiahleho výkonnostného auditu v oblasti politiky súdržnosti 
(69 správ) doplneného posudkami z iných zdrojov sme posudzovali, do akej miery sa 
tieto zásady darilo uplatňovať v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 
a do akej miery je pravdepodobné ich uplatňovanie v programovom období 
2021 – 2027 za predpokladu, že sa v tomto ďalšom období budú vykonávať návrhy 
Komisie. V prípade prvkov, ktoré sa ešte nevykonávajú – za obdobie 2021 – 2027 
a niektoré časti obdobia 2014 – 2020 – sme pri posudzovaní vychádzali z návrhu 
zavedených systémov. 

VI Zistili sme, že v uvedených programových obdobiach prijala Komisia opatrenia na 
zahrnutie kľúčových prvkov koncepcie účinného systému riadenia výkonnosti do 
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všeobecných právnych predpisov o rozpočtových pravidlách, ako aj do právnych 
predpisov týkajúcich sa konkrétne politiky súdržnosti. Medzi tieto kľúčové prvky 
koncepcie patrí vymedzenie dobrých výsledkov a nevyhnutných podmienok na ich 
dosahovanie, ako aj spôsoby merania výkonnosti a jej vykazovania a hodnotenia. 
K významným zmenám došlo predovšetkým v období 2014 – 2020. 

VII Zlepšenia v oblasti legislatívneho rámca sa však nie vždy podarilo pretaviť do ich 
účinného uplatňovania v teréne. Navyše, jedným z cieľov navrhovaných právnych 
predpisov na obdobie 2021 – 2027 je zjednodušenie úpravy. Zjednodušenie je cieľom, 
ktorý v zásade schvaľujeme. Podľa nášho názoru však existuje riziko, že pri úsilí o toto 
zjednodušenie sa zameranie na výkonnosť v návrhoch Komisie oslabí. 

VIII Naše posúdenie jednotlivých 14 hlavných zásad je zhrnuté v tabuľke 1. Z tejto 
tabuľky vyplýva, že sa podarilo dosiahnuť pokrok v posilňovaní zamerania politiky 
súdržnosti na výkonnosť, najmä pokiaľ ide o tvorbu programov. Stále však ostáva veľký 
počet oblastí s priestorom na zlepšenie: strategické plánovanie, tvorba a vykonávanie 
politík a využívanie informácií o výkonnosti vo fázach monitorovania/podávania správ 
a hodnotenia a zabezpečenie udržateľnosti. Celkovo sme zistili nedostatok finančných 
stimulov kvalitnej výkonnosti. 

Tabuľka 1 – Posúdenie hlavných zásad podľa programového obdobia 

Programové obdobia Bod 
2007 
– 
2013 

2014 
– 
2020 

2021 
– 
2027 

1. Zásady určujúce strategické plánovanie 

1. EÚ má sformulovanú jasnú 
a konzistentnú víziu, čo chce dosahovať 
prostredníctvom fondov v oblasti 
politiky súdržnosti, ktorú si 
zainteresované strany potrebujú osvojiť 
a sfunkčniť 

14 až 23    

2. Pri prideľovaní finančných prostriedkov 
členským štátom sa zohľadňujú zistené 
potreby a údaje o výkonnosti 

24 až 29    

2. Zásady určujúce tvorbu programov 

3. K dispozícii je jasná intervenčná logika 31 až 38    

4. Financovanie je dobre cielené 39    
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5. Je zavedený jednoduchý a konzistentný 
rámec merania výkonnosti 40 až 49    

6. Sú zavedené mechanizmy na 
stimulovanie výkonnosti 50 až 56    

3. Zásady určujúce vykonávanie 

7. Členské štáty vynakladajú finančné 
prostriedky v rámci politiky súdržnosti 
včas 

58 až 64    

8. Pri výbere a realizácii projektov sa 
uplatňuje prístup zameraný na 
výkonnosť 

65 až 71    

9. Pri revízii programov sa využívajú 
informácie o výkonnostných faktoroch 
vrátane výsledkov 

72 až 78    

4. Zásady určujúce monitorovanie a podávanie správ 

10. Systémy monitorovania zabezpečujú 
včasné a kvalitné údaje o výkonnosti 80 až 90    

11. Zodpovednosť za výkonnosť je jasne 
stanovená 91 až 98    

12. Údaje o výkonnosti sa využívajú na 
prijímanie nápravných opatrení a na 
podporu procesu strategického 
plánovania 

99 až 104    

5. Zásada určujúca hodnotenie 

13. Hodnotenia na úrovni programov 
a politík sa uplatňujú pri prijímaní 
rozhodnutí 

106 až 113     

6. Prierezová zásada 

14. Do cyklu je zakomponovaná 
udržateľnosť na zabezpečenie 
dlhodobej účinnosti verejných 
intervencií 

114 až 124     

Poznámka: Pokiaľ ide o niektoré hlavné zásady, vrátane zásady č. 1 a č. 9., názor Komisie sa s posúdením 
Dvora audítorov nezhoduje. 

Zdroj: EDA. Červená: Sú splnené len niektoré základné kritériá. Žltá: Základné kritériá sú v určitých 
ohľadoch splnené. Zelená: Základné kritériá sú vo väčšine ohľadov splnené. 
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IX V predchádzajúcich správach na túto tému sme vyslovili mnoho odporúčaní – 
najmä vo vzťahu k hlavným zásadám č. 1 a č. 9, ktoré sú v tabuľke 1 uvedené na 
obdobie 2021 – 2027 červenou farbou.  Poukázali sme takisto na potrebu 
minimalizovať oneskorenia v priebehu cyklu. Kumulatívne obmedzenia pri realizácii 
spolu s prekrývaním sa období oprávnenosti odvádzajú pozornosť od výkonnostných 
faktorov k tomu, aby sa finančné prostriedky aspoň využili.  
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Úvod 

Výkonnosť v EÚ 

01 Európska únia (EÚ) vynaloží každoročne približne 140 mld. EUR. V posledných 
rokoch sa posilňuje zameranie na to, do akej miery tieto výdavky vedú k pozitívnym 
prínosom – teda akú majú výkonnosť. V právnych predpisoch EÚ sa výkonnosť niekedy 
označuje pojmom „správne finančné riadenie“. Podľa nariadenia o rozpočtových 
pravidlách „správne finančné riadenie“ znamená plnenie rozpočtu v súlade so 
zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ktoré sa v ňom vymedzujú takto1: 

o hospodárnosť – zdroje sa sprístupňujú v stanovenom čase, v primeranom 
množstve a kvalite a za najlepšiu cenu, 

o efektívnosť – najlepší pomer medzi využitými zdrojmi, vykonanými činnosťami 
a dosiahnutými výsledkami, 

o účinnosť – miera, v akej boli stanovené ciele dosiahnuté prostredníctvom 
vykonaných činností. 

02 Zásada hospodárnosti súvisí s potrebnými vstupmi. Efektívnosť aj účinnosť sa 
vzťahujú na to, čo sa s využitím týchto vstupov dosiahne, a teda: 

o výstupy – dosiahnuté výsledky programu, napríklad letisko, 

o výsledky – okamžitých účinkov programu na priamych adresátov alebo príjemcov, 
napríklad počet cestujúcich, ktorí letisko využívajú, 

o dosah – dlhodobé zmeny, ktoré možno aspoň čiastočne pripísať opatreniu EÚ, 
napríklad hospodárske prínosy letiska (relevantné môžu byť aj iné faktory, 
napríklad emisie uhlíka). 
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Súdržnosť 

03 V tomto informačnom dokumente skúmame zameranie na výkonnosť v jednej 
z najdôležitejších oblastí činnosti EÚ – súdržnosti. Politiky súdržnosti sa vytvárajú na 
dosahovanie jedného z hlavných cieľov EÚ: „na podporu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti členských štátov“2. Vývoj financovania a priorít politiky 
súdržnosti je zhrnutý v tabuľke 2. Z tejto tabuľky vyplýva, že: 

o Kým v začiatočných fázach sa financovanie výrazne zvyšovalo, od obdobia 
2007 – 2013 ostáva viac-menej konštantné. 

o Pred obdobím 2007 – 2013 sa fondy v rámci politiky súdržnosti menili. Odvtedy 
zostali rovnaké. 

o Od obdobia 2007 – 2013 sa ciele politiky súdržnosti rozšírili o územnú (t. j. 
cezhraničnú) spoluprácu a ciele vyplývajúce z dlhodobých 10-ročných stratégií 
EÚ3. 

o Do júna 2019 nebola prijatá žiadna stratégia nadväzujúca na stratégiu Európa 
2020, do ktorej by smerovali výdavky z politiky súdržnosti i príspevky z iných 
oblastí politiky.
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Tabuľka 2 – Vývoj financovania a priorít politiky súdržnosti EÚ 

Programové 
obdobie 

1989 – 1993 1994 – 1999 2000 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 2021 – 2027 

Rozpočet  
(% z celkového 
rozpočtu) 

69 mld. ECU* (20 %) 168 mld. ECU* (30 %) 235 mld. EUR (33 %) 347 mld. EUR (36 %) 355 mld. EUR (37 %) 330 mld. EUR (34 %) 

Fondy 
EFRR, ESF, 
usmerňovacia sekcia 
EPUZF 

EFRR, ESF, 
usmerňovacia sekcia 
EPUZF, FNURH a KF 

EFRR, ESF, 
usmerňovacia sekcia 
EPUZF, FNURH a KF 

EFRR, ESF, KF EFRR, ESF, KF EFRR, ESF, KF 

Stratégia EÚ, 
ktorá sa odráža 
v legislatívnom 
rámci politiky 
súdržnosti 

- - [Lisabon 
2000 – 2010]** 

Lisabon 
2000 – 2010 
Európa 2010 – 2020 

Európa 2010 – 2020 - 

Investičné ciele 

5 prioritných cieľov: 
— podpora rozvoja 

a štrukturálnych 
zmien regiónov 

— riešenie úpadku 
v oblasti priemyslu 

— boj proti 
dlhodobej 
nezamestnanosti 

— integrácia 
mladých ľudí 
v zamestnaní 

— reforma SPP 
a podpora rozvoja 
vidieka 

6 prioritných cieľov: 
— podpora rozvoja 

a štrukturálnych 
zmien regiónov 

— riešenie úpadku 
v oblasti priemyslu 

— boj proti 
dlhodobej 
nezamestnanosti 
a integrácia 
mladých ľudí 
v zamestnaní 

— prispôsobenie 
pracovníkov 

3 prioritné ciele: 
— podpora rozvoja 

a štrukturálnych 
zmien regiónov 

— premena oblastí, 
ktoré čelia 
štrukturálnym 
problémom 

— modernizácia 
systémov 
vzdelávania, 
odbornej prípravy 
a zamestnávania 

3 prioritné ciele: 
— rast 

a zamestnanosť 
v najmenej 
rozvinutých 
regiónoch 

— konkurencie-
schopnosť  
vo všetkých 
ostatných 
regiónoch EÚ 

— cezhraničná 
spolupráca 

11 tematických 
cieľov: 
— výskum a inovácia 
— Informačné 

a komunikačné 
technológie (IKT) 

— Konkurencie-
schopnosť MSP 

— nízkouhlíkové 
hospodárstvo 

— adaptácia na 
zmenu klímy 
a predchádzanie 
rizikám 
a ich riadenie 

5 politických cieľov: 
— inovatívna 

a inteligentná 
transformácia 
hospodárstva 

— ekologickejšia, 
nízkouhlíková 
Európa 

— mobilita a IKT 
— pilier sociálnych 

práv EÚ 
— udržateľný rozvoj 

mestských, 
vidieckych 
a pobrežných 
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Programové 
obdobie 

1989 – 1993 1994 – 1999 2000 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 2021 – 2027 

zmenám 
v priemysle 

— podpora rozvoja 
vidieka 

— regióny s veľmi 
nízkou hustotou 
obyvateľstva 

— ochrana životného 
prostredia 
a efektívne 
využívanie zdrojov 

— udržateľná 
doprava 

— podpora 
zamestnanosti 
a mobility 
pracovnej sily 

— sociálne 
začlenenie 

— vzdelávanie 
a odborná 
príprava 

— budovanie 
inštitucionálnych 
kapacít 

oblastí 
a miestnych 
iniciatív. 

* Európska menová jednotka (ECU) bola košová menová jednotka členských štátov Európskeho spoločenstva, ktorá sa používala ako účtovná jednotka až do nahradenia 
„eurom“ 1. januára 1999 na základe parity. 

** Lisabonská stratégia nadobudla účinnosť približne v čase programového obdobia 2000 – 2006, ale v legislatívnom rámci politiky súdržnosti na toto obdobie sa ešte 
neprejavila. 

Zdroj: Komisia, Inforegion Panorama č. 26, jún 2008 (rozpočet, fondy a investičné ciele na obdobia 1989 – 1993, 1994 – 1999, 2000 – 2006, 2007 – 2013), údaje Komisie 
(rozpočet na obdobie 2014 – 2020 a 2021 – 2027) a predchádzajúce audity EDA. 
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Účel a koncepcia tohto informačného dokumentu 

04 Tento informačný dokument nie je audítorskou správou. Vychádza predovšetkým 
z našej rozsiahlej audítorskej práce v minulých rokoch a poskytuje prehľad o tom, do 
akej miery sa rozsah a implementácia právneho rámca politiky súdržnosti zameriavajú 
na výkonnosť a nie na dodržiavanie pravidiel. Domnievame sa, že by to malo byť 
užitočné pre všetkých, ktorí sa podieľajú na plánovaní mechanizmov pre ďalšie 
programové obdobie na úrovni inštitúcií EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. 

05 Začíname posúdením vývoja kľúčových prvkov koncepcie účinnému systému 
riadenia výkonnosti. Posudzujeme všeobecný legislatívny rámec (a iné iniciatívy 
Komisie) a právne predpisy EÚ, ktoré sa konkrétne týkajú súdržnosti. 

06 Následne stanovujeme súbor 14 hlavných zásad, ktoré považujeme za 
nevyhnutné na zameranie politiky súdržnosti na výkonnosť. Účelom týchto zásad nie je 
poskytnúť komplexný rámec a niektoré sa nemusia priamo vzťahovať na iné oblasti 
politiky EÚ; sú len vyjadrením najväčších problémov zistených v rámci nášho 
výkonnostného auditu. Vzťahujú sa na celý cyklus riadenia politiky od počiatočného 
plánovania až po konečné hodnotenie. Na obrázku 1 sú znázornené tieto hlavné 
zásady vo vzťahu k piatim hlavným etapám riadenia (stručný popis etáp riadenia sa 
nachádza v analýze hlavných zásad ďalej v tomto dokumente). Jedna z hlavných zásad 
(na zabezpečenie udržateľnosti) je prierezová a vzťahuje sa na viaceré z týchto etáp. 

Obrázok 1 – Cyklus vykonávania politiky súdržnosti 

 
Zdroj: EDA. 
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finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti včas
Hlavná zásada č. 8: Pri výbere a realizácii projektov 
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Hlavná zásada č. 12: Údaje 
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Hlavná zásada č. 13: Hodnotenia 
na úrovni programov a politík sa 
uplatňujú pri prijímaní rozhodnutí

Hlavná zásada č. 14:  prierezová: Do cyklu je zakomponovaná 
udržateľnosť na zabezpečenie dlhodobej účinnosti verejných 
intervencií
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07 Tieto hlavné zásady sme vypracovali na základe nášho úsudku ako audítori so 
skúsenosťami v tejto oblasti a posudzovali sme ich predovšetkým na základe našej 
vlastnej činnosti v priebehu posledného desaťročia (69 správ spolu s odpoveďami 
Komisie). Dopĺňali ich posudky z iných zdrojov, a to v rámci inštitúcií EÚ (napr. štúdie 
Európskeho parlamentu, správy útvaru Komisie pre verejný audit), ako aj mimo 
inštitúcií (napr. OECD). Analyzujeme, ako dobre bola každá hlavná zásada uplatňovaná 
v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 20204, pričom možnosť ich pokrytia v 
programovom období 2021 – 2027 analyzujeme na základe návrhu Komisie. Tento 
dokument sme prediskutovali s Komisiou a v príslušných prípadoch sme zohľadnili jej 
pripomienky.  
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Zameranie na výkonnosť v oblasti 
súdržnosti 

Vývoj v legislatívnom rámci pre riadenie výkonnosti 

08 Táto časť poskytuje prehľad na vysokej úrovni o tom, ako bolo v legislatívnom 
rámci navrhnuté zameranie na výkonnosť. V ďalšej časti sa táto otázka skúma pre 
každú hlavnú zásadu a tiež sa hodnotí, ako Komisia a členské štáty spoločne zaviedli 
opatrenia. 

09 Snahy o posilnenie zamerania na výkonnosť rozpočtu EÚ sa v posledných rokoch 
zrýchlili. Z ilustrácie 1 vyplýva, že Komisia postupne zahrnula do svojho všeobecného 
legislatívneho rámca (a iniciatív Komisie) kľúčové prvky potrebné na účinný systém 
riadenia výkonnosti. Patria sem definície výkonnosti a správneho finančného riadenia, 
využívanie spoľahlivých cieľov a ukazovateľov a štruktúrované hodnotenie toho, čo sa 
dosiahlo. 
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Ilustrácia 1 – Vývoj kľúčových koncepčných prvkov výkonnosti na úrovni 
EÚ 

 
Zdroj: EDA na základe revízie nariadení o rozpočtových pravidlách a iných dokumentov Komisie. 

2018
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
 Zavádza sa požiadavka, aby boli fondy zamerané na výkonnosť, t. j. aby sa ciele 

programov s tanovovali ex ante a aby sa pokrok pri ich dosahovaní sledoval podľa 
ukazovateľov výkonnosti s podávaním správ Európskemu parlamentu. 
 Požaduje sa, aby ukazovatele výkonnosti boli relevantné, akceptované, dôveryhodné, 

jednoduché a robustné (RACER), a s tanovuje sa vymedzenie pojmov „ukazovateľ 
výstupov“ a „ukazovateľ výs ledkov“. 
 Zavádza sa nová forma podpory financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ktorá 

ponúka možnosť na poskytovanie finančnej podpory podľa dosiahnutých výs ledkov 
a lebo na základe splnenia určitých podmienok. 
 Pos i lňuje sa úloha hodnotení prostredníctvom požiadavky, aby vychádzali z dôkazov 

o výkonnosti programov a činností. Požaduje sa takisto skúmanie pridanej hodnoty EÚ.

2015
Iniciatívy Komisie
 Komisia obnovuje svoj záväzok dosahovať lepšie výs ledky spustením iniciatívy 

Rozpočet EÚ zameraný na výs ledky, ktorej cieľom je posilniť zameranie na výs ledky, 
oznamovať úspechy dosiahnuté zásahmi EÚ a maximalizovať pridanú hodnotu 
intervencií EÚ. 
 Komisia spúšťa iniciatívu Lepšia právna regulácia v záujme lepších výs ledkov, 

v ktorej uznáva význam hodnotení a správne navrhnutých právnych predpisov 
pri  zvyšovaní pridanej hodnoty intervencií EÚ.

2010
Iniciatívy Komisie
 Komisia vo svojom preskúmaní rozpočtu zdôrazňuje „význam 

rozpočtu zameraného na výs ledky a  jeho hodnotenia na základe 
skutočného vplyvu a  nie na základe použitých prostriedkov“. 
 V Parlamente, Rade a EDA sa začína rokovať o problematike 

pol itík EÚ založených na výs ledkoch a zostavovania rozpočtu 
na základe výkonnosti, najmä v činnosti Výboru Parlamentu 
pre kontrolu rozpočtu a pri každoročnom postupe udeľovania 
rozpočtového absolutória.

2002
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
 Vyžadujú sa ciele „SMART“ (konkrétne, 

merateľné, dosiahnuteľné, relevantné 
a časovo ohraničené):
 Vymedzuje sa pojem správneho 

finančného riadenia na základe zásad 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. 
 Zavádza sa požiadavka, aby inštitúcie 

vykonávali ex ante a ex post hodnotenia 
programov a činností. 
 Pos i lňujú sa mechanizmy monitorovania 

a  podávania správ tým, že od Komisie sa 
vyžaduje, aby monitorovala plnenie 
cieľov podľa ukazovateľov výkonnosti, 
aby každoročne predkladala 
rozpočtovému orgánu správu a aby 
vo svojich výročných správach o činnosti 
poskytovala uistenie o správnom 
finančnom riadení.

1990
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
 Zahrnutie zásady nákladovej 

efektívnosti. 
 Je zavedená požiadavka 

na s tanovenie kvantifikovaných 
cieľov na plnenie rozpočtu 
a monitorovanie ich vykonávania. 

1968
Nariadenie o rozpočtových pravidlách
 Zahrnutie zásad hospodárnosti 

a správneho finančného riadenia. 

2011
Iniciatívy Komisie
 Komisia vo svojom oznámení o pridanej hodnote EÚ vymedzuje 

tento pojem ako „hodnotu vyplýva júcu z opatrenia EÚ, ktoré 
zvyšuje hodnotu, ktorú by inak vytvori li samotné členské štáty“.
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10 Zameranie na výkonnosť v rámci súdržnosti odráža tento vývoj na úrovni EÚ, 
pričom politický impulz získala pri príprave programového obdobia 2014 – 2020. V 
snahe splniť ciele a cieľové hodnoty stanovené v stratégii Európa 2020 Komisia v roku 
2010 zdôraznila potrebu zlepšiť účinnosť politiky súdržnosti prostredníctvom 
zamerania na výsledky5. V konečnom dôsledku zabezpečenie zamerania na výsledky 
bolo podľa Komisie základným kameňom, o ktorý sa opieralo prijatie legislatívneho 
balíka pre programové obdobie 2014 – 20206. Podobne zameranie na výsledky je 
jedným z hlavných cieľov Komisie, o ktorý sa opierajú jej návrhy na obdobie 2021 – 
2027. Komisia upozorňuje najmä na potrebu posilniť súlad medzi financovaním a 
prioritami EÚ7. 

11 V prílohe I sú uvedené ďalšie podrobnosti o tom, ako sa všeobecné posilnenie 
zamerania na výkonnosť v EÚ premietlo do oblasti politiky súdržnosti. Príloha 
znázorňuje, do akej miery sa prvky, ktoré sú podľa nášho názoru kľúčové pre účinné 
využívanie finančných prostriedkov EÚ, zahrnuli do právnych predpisov EÚ, ktorými sa 
konkrétne riadi politika súdržnosti. Z prílohy vyplýva, že počet týchto prvkov 
zahrnutých do právnych predpisov o politike súdržnosti sa do programového obdobia 
2014 – 2020 zvyšoval, ale niektoré z nich sa v súvislosti so snahou Komisie o 
zjednodušenie politiky súdržnosti zo súčasných návrhov na obdobie 2021 – 2027 
vytratili. 

Hlavné zásady 

12 Ku všetkým 14 hlavným zásadám predkladáme posúdenie za tri programové 
obdobia spolu s hlavnými dôvodmi. Uvádzame takisto ďalšie podrobnosti z hľadiska 
kritérií použitých pri posudzovaní a podopierame ich príkladmi z našich správ. Keďže 
cyklus vykonávania je nepretržitý, medzi jednotlivými hlavnými zásadami existuje veľa 
prepojení. 

1 – Zásady určujúce strategické plánovanie 

13 Proces začína strategickým plánovaním na úrovni EÚ, pričom priority pre EÚ ako 
celok (ako je stratégia Európa 2020) a konkrétne pre politiku súdržnosti určujú Komisia, 
Rada a Európsky parlament. Počas tohto procesu spoluzákonodarcovia zároveň 
stanovujú rozpočet tejto politiky a pravidlá jeho využívania na konkrétny viacročný 
finančný rámec (VFR). Tradične je k dispozícii súbor spoločných pravidiel – nariadenie 
o spoločných ustanoveniach – ktoré sa vzťahujú na všetky tri fondy politiky súdržnosti 
(EFRR, ESF a KF) a niektoré ďalšie fondy, a dopĺňajú ich osobitné pravidlá pre jednotlivé 
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fondy. V tejto etape sa uplatňujú dve hlavné zásady týkajúce sa formulovania vízie a 
prideľovania finančných prostriedkov členským štátom. 

1 

EÚ má sformulovanú jasnú a konzistentnú 
víziu, čo chce dosahovať prostredníctvom 
fondov v oblasti politiky súdržnosti, ktorú si 
zainteresované strany potrebujú osvojiť 
a sfunkčniť 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

14 Východiskovým bodom každého strategického plánovania je jasná vízia, čo sa má 
prostredníctvom daných finančných prostriedkov dosiahnuť. To je vzhľadom na zložitý 
strategický rámec fungovania EÚ náročná úloha. V období 2014 – 2020 sa do politiky 
súdržnosti preniesla stratégia EÚ (Európa 2020), ale v období 2007 – 2013 to tak 
nebolo. Na roky 2021 až 2027 nie je k dispozícii žiadna celková stratégia na úrovni celej 
EÚ, ku ktorej by mali prispievať výdavky v oblasti súdržnosti8. Okrem toho naďalej 
pretrvávajú určité nedostatky: nezosúladený súbor protikladných strategických cieľov, 
ktoré sú v niektorých prípadoch nerealistické a nie vždy sú plne prijaté všetkými 
zainteresovanými stranami a plne funkčné. 

1. Politika súdržnosti EÚ by sa mala stanovovať v strategickom kontexte so 
súvisiacimi strategickými cieľmi a zámermi 

15 Plošné stratégie EÚ, na základe ktorých sa stanovili strategické ciele EÚ na 
obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020, poskytli strategickú orientáciu9 na využívanie 
fondov politiky súdržnosti. V súčasnosti neexistuje žiadna rovnocenná plošná stratégia 
EÚ na obdobie po roku 202010. Pre potreby politiky súdržnosti Komisia navrhuje 
v nariadení o spoločných ustanovenia päť cieľov politiky na vysokej úrovni. Z toho 
vyplýva výhoda kontinuity financovania v tom zmysle, že sa podporujú rovnaké oblasti, 
aké boli prioritou v období 2014 – 202011. Prípadné vypracovanie novej celkovej 
stratégie na obdobie po roku 2020 bude nasledovať po odsúhlasení nového VFR. 
Takáto postupnosť, pri ktorej by sa verejné rozpočty určili až po stanovení politických 
cieľov a navrhnutí politík, nie je obvyklá ani logická12. 

2. Rozličné súbory strategických cieľov vzťahujúce sa na rôzne časové úseky a 
ciele nie sú vhodným riešením 

16 Strategické prostredie, v ktorom sa fondy v oblasti politiky súdržnosti využívajú, 
pozostáva zo súboru prekrývajúcich sa strategických rámcov/cieľov13, ktoré vyplývajú 
zo zložitých politických procesov na európskej a svetovej úrovni. Na ilustrácii 2 vidieť, 
že základné 10-ročné stratégie EÚ (Lisabonská stratégia a Európa 2020) sa prekrývajú 
so sériou iných záväzkov, ako sú priority a plány Komisie v oblasti plnenia 
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medzinárodných záväzkov EÚ (ako je Parížska dohoda o klíme). Okrem toho musia 
fondy v oblasti politiky súdržnosti zároveň plniť svoje osobitné poslanie. 

Ilustrácia 2 – Prekrývajúce sa a nesynchronizované rámce a ciele 
opatrení EÚ 

 
Zdroj: Informačný dokument o návrhu Komisie týkajúcom sa viacročného finančného rámca na obdobie 
2021 – 2027, ilustrácia 6. 

17 Súbežná existencia viacerých strategických rámcov a zámerov s prekrývajúcimi sa 
obdobiami, cieľmi, ukazovateľmi a účelmi je zložitá a môže byť mätúca14. Poukázali 
sme na to, že zatiaľ čo Lisabonská stratégia (2000 – 2010) bola prijatá v rovnakom čase 
ako VFR na obdobie 2000 – 2006, v prípade stratégie Európa 2020 (na obdobie 2010 – 
2020) to tak nebolo a bola prijatá uprostred VFR 2007 – 2013, keď už prebiehalo 
monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ. V dôsledku toho nebolo možné účinne 
vykázať príspevok rozpočtu EÚ k plneniu stratégie EÚ15. 

18 Na tento problém upozornili aj viaceré externé zdroje, najmä pokiaľ ide o 
nahromadenie cieľov, ktoré vedie k ťažkostiam pri strategickom a operačnom 
zabezpečovaní politiky a prináša problémy aj z hľadiska spojitosti činností16. Pri 
takomto scenári je náročné zabezpečiť súvislý prístup k vykonávaniu politiky 
súdržnosti. 

3. Strategické ciele by mali byť realistické 

19 Zistili sme veľa prípadov, keď toto kritérium nebolo splnené. Možno ich zaradiť do 
dvoch hlavných kategórií: strategické ciele nie sú vždy stanovené na správnej úrovni 
alebo sa v nich nezohľadňujú dostupný objem finančných prostriedkov. 

2020 2021 2022 2023 2024 20252007 2008 2015 2016 2017 2018 20192009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisabonská stratégia Európa 2020 Európa 2020 + ?

Ciele udržateľného rozvoja

Parížska dohoda

1. Barrosova 
komisia 2. Barrosova komisia Junckerova komisia:

desať priorít ďalší program Komisie

VÝDAVKY

VÝDAVKY
A REGULÁCIA

HLAVNÉ 
MEDZINÁRODNÉ 

ZÁVÄZKY EÚ

VFR 2014 – 2020 VFR 2021 – 2027VFR 2007 – 2013

Európska 
rada: 

do 2014

Európska rada:
Strategická agenda pre Úniu 

v časoch zmien
ďalšia stratégia Európskej 

rady
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Výročná správa za rok 2014 

Príklad strategických cieľov stanovených na nesprávnej úrovni: V minulosti sme už 
poukázali na to, že hlavné ciele stratégie EÚ 2020 boli vypracované na základe 
odlišných samostatných cieľov pre jednotlivé členské štáty. V prípade dvoch 
hlavných cieľov by k ich splneniu na úrovni EÚ nedošlo ani v prípade, ak by boli 
jednotlivé členské štáty úspešné pri dosahovaní svojich vlastných vnútroštátnych 
cieľov17. 

Osobitná správa o jednotnom európskom systéme riadenia železničnej 
dopravy 

Príklad, keď sa v strategických cieľoch nezohľadnili dostupné finančné prostriedky: 
Zistili sme, že nasadenie nového systému riadenia železničnej dopravy vychádzalo zo 
strategického politického rozhodnutia. Aj keď sa ukázalo, že to do roku 2050 prinesie 
náklady až do 190 mld. EUR, systém sa spustil bez akéhokoľvek výpočtu celkových 
nákladov či primeraného plánovania18. 

4. Strategické ciele by si mali osvojiť všetky zainteresované strany 

20 Členské štáty majú niekedy odlišné ambície ako EÚ a rámec fungovania EÚ nie je 
vždy právne záväzný, ale opiera sa skôr o dobrú vôľu. V dôsledku toho členské štáty 
nemajú vždy dostatočnú motiváciu vykonávať politiky EÚ. 

Osobitná správa o európskej vysokorýchlostnej železničnej sieti a 
situačná správa o doprave 

V rámci nášho auditu európskej siete vysokorýchlostných železníc sme zistili, že 
členské štáty nepristupujú k budovaniu vysokorýchlostných tratí, ak ich nepovažujú 
za vnútroštátnu prioritu, a to ani v prípade, že ide o trať v medzinárodnom koridore, 
ktorý je súčasťou základnej siete. Komisia navyše obmedzila nástroje alebo 
právomoci, ako presadzovať záväzky členských štátov vybudovať vysokorýchlostné 
trate, ktoré boli potrebné na dobudovanie základnej siete19. 

21 Už sme informovali o jednom prípade, keď si členské štáty napriek absencii 
záväzných právnych predpisov ambície EÚ osvojili. Zistili sme, že ciele EÚ v oblasti 
vzdelávania sa v operačných programoch a súvisiacich projektoch v období 2007 – 
2013 a v koncepcii programov na programové obdobie 2014 – 2020. To sa podarilo 
napriek skutočnosti, že politika v oblasti vzdelávania je v plnej a výlučnej právomoci 
členských štátov a stratégie EÚ sa prijímajú v podobe záverov Rady, ktoré nie sú pre 
členské štáty EÚ právne záväzné20. 
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5. Strategické ciele by sa mali premietnuť do viacerých funkčných cieľov 

22 Komisia alebo členské štáty niekedy strategické ciele nepremietnu do viacerých 
funkčných cieľov21. V takých prípadoch existuje riziko, že ciele na vysokej úrovni ostanú 
len politickými ašpiráciami. Význam funkčného premietnutia cieľov uznal aj Európsky 
parlament22. 

Osobitná správa o širokopásmovom pripojení v členských štátoch EÚ 

Stratégie členských štátov na účely vykonávania investícií EÚ do širokopásmového 
pripojenia v období 2014 – 2020 neboli v súlade s celkovou stratégiou Európa 2020. 
Hoci niektoré stanovené ciele boli ambicióznejšie než ciele v stratégii Európa 2020, 
ani jeden z preskúmaných členských štátov nezačlenil do svojej stratégie 
vnútroštátny cieľ týkajúci sa cieľa 3, aby 50 % domácností malo pripojenie na 
ultrarýchle širokopásmové služby23. 

23 Na obdobie 2014 – 2020 sa Komisia usilovala premietnuť ciele stratégie Európa 
2020 do politiky súdržnosti prostredníctvom zahrnutia tematických cieľov rozdelených 
medzi investičné priority prepojené s hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020. 
Potenciálne prínosy tohto kroku uznala OECD24, Komisia25 a Parlament26. V praxi sa 
však za politickými ašpiráciami stratégie Európa 2020 skrývala zložitá štruktúra 
pozostávajúca z piatich hlavných cieľov, siedmich hlavných iniciatív a 11 tematických 
cieľov a tieto jednotlivé vrstvy neboli – buď jednotlivo alebo ako celok – vhodné na 
premietnutie politických ašpirácií stratégie Európa 2020 do praktických funkčných 
cieľov27. Okrem toho sme zistili, že len jediný zo skúmaných členských štátov reálne 
premietol hlavné ciele stratégie Európa 2020 do operačných cieľov v rámci 
programov28. Komisia takisto zdôraznila, že hlavné ciele stratégie Európa 2020 je 
možné úspešne naplniť len v prípade silnej vnútroštátnej a regionálnej účasti a 
zodpovedného prístupu na mieste vykonávania29. 

2 
Pri prideľovaní finančných prostriedkov 
členským štátom sa zohľadňujú zistené 
potreby a údaje o výkonnosti 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

24 V prípade politiky súdržnosti sa celkový objem dostupných finančných 
prostriedkov prideľuje členským štátom vopred30. V marci 2019 sme uverejnili rýchle 
preskúmanie s podrobnosťami o navrhovanom procese prideľovania finančných 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti členským štátom na ďalšie programové 
obdobie 2021 – 202731. 
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25 Metóda prideľovania prostriedkov sa od svojho prvého zavedenia v roku 1999 
výrazne nezmenila. Hlavným faktorom pri prideľovaní finančných prostriedkov je 
regionálna prosperita podľa HDP na obyvateľa32 – pozri tabuľku 3. Prepojenie na 
niektoré zo sledovaných strategických cieľov sa posilnilo, ale stále nie je dostatočné. 

Tabuľka 3 – Kritériá prideľovania finančných prostriedkov v rámci 
politiky súdržnosti členským štátom 

Zdroj: Prezentácia na tému Rozpočet EÚ pre budúcnosť: regionálny rozvoj a súdržnosť, Európska komisia 
(na obdobia 2014 – 2020 a 2021 – 2027) a odhad Komisie (na obdobie 2007 – 2013). 

26 Prideľovaním prostriedkov členským štátom vopred sa podľa Komisie obmedzuje 
možnosť rozpočtu reagovať na vyvíjajúce sa potreby. Okrem technických úprav, ktoré 
sa vykonávajú raz za programové obdobie, neexistuje počas programového obdobia 
žiadna možnosť pružného prerozdelenia prostriedkov medzi členskými štátmi33. OECD 
sa domnieva, že tento nepružný aspekt VFR znamená výrazný odklon od praxe 
zaužívanej pri tvorbe vnútroštátnych rozpočtov, kde je ročné alebo inak pravidelné 
prerozdeľovanie prostriedkov podľa meniacich sa priorít – a na základe hodnotení 
výkonnosti a výsledkov – normou. OECD dodáva, že vnútroštátne zainteresované 
strany sa v praxi dívajú na pridelené prostriedky, ktoré už raz boli vo VFR odsúhlasené, 
ako na svoje peniaze, ktoré by sa viac nemali upravovať okrem mimoriadnych 
prípadov34. V predchádzajúcich auditoch sme pripomenuli, že zo systémov, ktorých 
implicitným cieľom je čerpanie finančných prostriedkov členskými štátmi, je 
problematické získať dobré kvalitatívne výsledky35. Domnievame sa preto, že pri 
prideľovaní finančných prostriedkov by sa mali brať do úvahy a zohľadňovať údaje 
o minulej výkonnosti. 

Kritérium 2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

HDP (v prípade Kohézneho fondu vrátane 
HND) 

83 % 86 % 81 % 

Trh práce, vzdelávanie, demografia 17 % 14 % 15 % 

Klíma   1 % 

Migrácia   3 % 

Spolu 100 % 100 % 100 % 
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1. Prostriedky by sa mali členským prideľovať na základe zistených potrieb a 
sledovaných cieľov 

27 To znamená, že najprv by sa malo vykonať posúdenie potrieb na úrovni politiky 
súdržnosti s ohľadom na ciele vyplývajúce zo zmlúv (napr. znižovanie regionálnych 
rozdielov) aj na ostatné strategické ciele (napr. hlavný cieľ stratégie EÚ 2020: zvýšenie 
kombinovaných súkromných a verejných investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP). 
Toto posúdenie potrieb by sa malo premietnuť do cieľov politiky s ohľadom na 
obmedzené dostupné finančné prostriedky EÚ. Následne by sa finančné prostriedky 
mali členským štátom a ich regiónom prideľovať v súlade s týmito cieľmi politiky. 

28 Ako sa uvádza v našom nedávno uverejnenom rýchlom preskúmaní (bod 24), v 
metóde prideľovania prostriedkov sa do určitej miery zohľadňujú ciele vyplývajúce zo 
zmlúv (ako je HDP) a meniace sa strategické ciele (ako sú kritériá súvisiace so 
stratégiou Európa 2020). Komisia sa však nepokúsila o prideľovanie finančných 
prostriedkov konzistentným a štruktúrovaným spôsobom na základe potrieb 
a strategických cieľov. 

2. Prideľovanie prostriedkov členským štátom by sa malo uskutočňovať na 
základe údajov o minulej výkonnosti 

29 OECD odhadla, že napriek vysoko rozvinutej povahe rámca EÚ na zostavovanie 
rozpočtu na základe výkonnosti dosahuje EÚ z hľadiska využívania údajov o výkonnosti 
pri rozhodovaní o rozpočte relatívne podobné výsledky ako krajiny OECD. Prepojenia 
medzi údajmi o výkonnosti a širšou politikou prideľovania prostriedkov však posúdila 
ako slabé36. 

2 – Zásady určujúce tvorbu programov 

30 V nariadení o spoločných ustanoveniach sa stanovuje aj rámec pre ďalšiu fázu – 
prípravu programov zo strany členských štátov. Počas tejto fázy sa na úrovni členských 
štátov vytvárajú podrobné plány na konkrétne programové obdobie, a to 
formulovaním štátnej stratégie37 a prostredníctvom súvisiacich programov. Pred 
prijatím oboch týchto súborov programových dokumentov Komisia prerokuje ich 
obsah s vnútroštátnymi orgánmi. Do tejto etapy patria štyri hlavné zásady, a to 
intervenčná logika, ciele financovania, rámec merania výkonnosti a stimuly. 
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3 K dispozícii je jasná intervenčná logika 2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

31 Intervenčná logika označuje proces zisťovania, aké potreby sa majú financovaním 
z EÚ riešiť a ako by bolo možné to dosiahnuť. Ako prvý krok by členské štáty mali 
identifikovať svoje vnútroštátne potreby. Na základe toho sa sformulujú zámery a ciele 
a určia sa požadované finančné prostriedky. Podobný proces by sa následne mal 
zopakovať na úrovni programov, pri ktorých by sa vnútroštátne ciele mali premietnuť 
do operačných cieľov. Na tejto úrovni by členské štáty mali vytvoriť prepojenia medzi 
vstupmi, opatreniami, výstupmi a výsledkami. 

32 Komisia označila silnú intervenčnú logiku ako jeden z pilierov zamerania na 
výsledky v programovom období 2014 – 2020. To sa do veľkej miery odrazilo na 
legislatívnom rámci na obdobie 2014 – 2020, napríklad prostredníctvom povinného 
formulovania potrieb na vnútroštátnej úrovni a povinných ex ante hodnotení 
jednotlivých programov so zameraním na jednoznačnosť intervenčnej logiky38. Tieto 
kroky viedli k jasnejšiemu prezentovaniu intervenčnej logiky na úrovni partnerských 
dohôd aj programov39. Európsky parlament takisto zistil, že intervenčná logika 
programov sa zlepšila a že ukazovatele výsledkov na programové obdobie 2014 – 2020 
boli vypracované lepšie40. 

33  V návrhu na programové obdobie 2021 – 2027 sa vypúšťajú niektoré z prvkov, 
ktoré prispeli k jasnejšej intervenčnej logike, najmä povinné posúdenie potrieb v 
partnerskej dohode a povinné ex ante hodnotenie programov41. 

34 Slabé stránky koncepcie intervenčnej logiky predstavujú jedno z našich 
najčastejších zistení, ktoré sa objavuje vo viac ako polovici analyzovaných osobitných 
správ. 

1. Malo by sa vykonávať primerané posúdenie potrieb 

35 Východiskovým bodom tvorby programov na úrovni programovej dohody aj 
programov by mala byť identifikácia potrieb, ktoré sa majú prostredníctvom politiky 
riešiť. V praxi to tak vždy nie je. 
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Osobitná správa o európskej vysokorýchlostnej železničnej sieti 

Zistili sme, že kvalita posudzovania potrieb, z ktorých vychádzajú investície členských 
štátov do vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry, je nízka. Alternatívne 
riešenia, ako je modernizácia existujúcich konvenčných tratí namiesto výstavby 
nových vysokorýchlostných tratí, sa systematicky zvažujú len vo dvoch zo šiestich 
navštívených členských štátov (v Taliansku a Nemecku)42. 

2. Ciele a očakávané výsledky by mali zodpovedať potrebám 

36 Druhým krokom po analýze potrieb je stanovenie cieľov SMART (konkrétnych, 
merateľných, dosiahnuteľných, relevantných cieľov, ktoré sú viazané na čas) na 
vnútroštátnej a programovej úrovni, zameraných na zmenu, ktorú chcú členské štáty 
prostredníctvom pridelených finančných prostriedkov dosiahnuť. Zistili sme, že ciele 
nie vždy zodpovedajú potrebám alebo sú nejasné. 

Osobitná správa o nezamestnanosti mladých ľudí 

Zistili sme, že na obdobie 2014 – 2020 si členské štáty nevypracovali primerané 
stratégie s jasnými cieľmi na pomoc všetkým nezamestnaným mladým ľuďom, ktorí 
nemali zamestnanie ani neboli zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET). Niektoré členské štáty sa teda v skutočnosti nezamerali na všetkých 
mladých ľudí, ale len na určitú podskupinu. Zistili sme, že neaktívnym ľuďom, najviac 
izolovaným od trhu práce, priniesla poskytnutá podpora najmenší osoh43. 

3. Malo by sa primerane posudzovať, koľko finančných prostriedkov je 
potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov 

37 Malo by sa primerane posudzovať, koľko finančných prostriedkov je naozaj 
potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov. V praxi to tak vždy nie je. 
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Osobitné správy o plnení rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných 
nástrojov a o finančných nástrojoch pre MSP spolufinancovaných 
z EFRR 

V obidvoch týchto správach sa zdôrazňujú nedostatky pri posudzovaní potrieb na 
trhu, na základe ktorých sa prideľovali prostriedky do finančných nástrojov na 
obdobie 2007 – 201344. Zistili sme predovšetkým, že nemálo finančných nástrojov 
bolo predimenzovaných, z čoho vyplýva, že riadiace orgány pred prideľovaním 
prostriedkov z programov do konkrétnych finančných nástrojov nie vždy náležite 
posudzovali reálne potreby na trhu. To viedlo k nadmernému kapitálovému 
vybaveniu pri zriaďovaní finančných nástrojov, čoho následkom bola nízka miera 
vyplatených prostriedkov45. 

4. Opatrenia by sa mali navrhovať so zreteľom na požadované ciele a výsledky 

38 Jasná intervenčná logika si takisto vyžaduje identifikáciu programov 
najvhodnejších opatrení na dosiahnutie požadovaných cieľov a výsledkov. V mnohých 
našich správach sme zistili, že tieto opatrenia neboli jasne prepojené s cieľmi alebo 
dostatočne zamerané na výsledky46. 

4 Financovanie je dobre cielené 2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

39 Financovanie z EÚ by malo byť cielené tak, aby bol jeho vplyv čo najväčší47. Fondy 
v oblasti politiky súdržnosti by sa teda mali zameriavať na oblasti so skutočným 
potenciálom, a nielen nasilu distribuovať do vzájomne nesúvisiacich oblastí. V období 
2014 – 2020 sa zaviedli dva nástroje určené na zlepšenie cielenia finančných 
prostriedkov: 

o Sústredenie finančných prostriedkov – všetky členské štáty musia vyčleniť určitý 
podiel vlastných finančných prostriedkov na spoločné prioritné oblasti v rámci 
podpory plnenia stratégie Európa 2020. Táto požiadavka sa navrhuje aj na 
obdobie 2021 – 202748, aj keď už nie je prepojená s plošnou stratégiou pre celú 
EÚ. Zistili sme, že v skúmaných členských štátoch bola požiadavka na tematické 
zameranie v období 2014 – 2020 splnená a v niektoré ju dokonca prekročili49. 
Zistili sme tiež, že požiadavky tematickej koncentrácie mali výrazný vplyv na 
stanovenie primeraných priorít financovania50. Európsky parlament zároveň uznal 
pozitívny prínos tohto opatrenia z hľadiska cielenia finančných prostriedkov v 
súlade s celkovými stratégiami EÚ51. 

o Kvalitatívne zameranie prostredníctvom strategických ex ante kondicionalít52. 
Týmito kondicionalitami sa ďalej stanovuje priorita cieľových skupín/oblastí 
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intervencie (napr. zameranie na dlhodobo nezamestnaných ľudí alebo na oblasti, 
ako je inteligentná špecializácia). V našich predchádzajúcich auditoch týkajúcich 
sa programového obdobia 2007 – 2013 sme zistili viacerí nedostatky v cielení 
finančných prostriedkov na potreby (pozri hlavnú zásadu č. 3, časť 1)53. Preto 
vítame zavedenie strategických ex ante kondicionalít v období 2014 – 2020 ako 
spôsob riešenia tohto problému54, aj keď jeho reálny vplyv sa ešte len ukáže. V 
návrhu Komisie na obdobie 2021 – 2027 sa ex ante kondicionality ešte viac 
posilňujú (označujú sa ako „základné podmienky“)55. 

5 Je zavedený jednoduchý a konzistentný 
rámec merania výkonnosti 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

40 Na posúdenie, či sa ciele EÚ plnia, potrebuje Komisia relevantné, spoľahlivé 
a včasné informácie o vstupoch a výsledkoch získané zo spoľahlivého systému riadenia 
výkonnosti. 

41 Obdobie 2014 – 2020 so sebou prinieslo zlepšenie, čo sa týka rámca na meranie 
výkonnosti v politike súdržnosti prostredníctvom prvkov, ako sú povinné zahrnutie 
ukazovateľov výstupov a výsledkov do programov (spolu s východiskovými a cieľovými 
hodnotami) a spoločné ukazovatele, ktoré uľahčujú získavanie súhrnných údajov v 
rámci členských štátov aj naprieč nimi. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje 
ďalšie posilnenie rámca na meranie výkonnosti, a to tak, že sa po prvýkrát zavedie 
konzistentné vymedzenie pojmov „výstup“ a „výsledok“, ako aj spoločné ukazovatele 
výstupov a výsledkov pre všetky fondy. 

42 V praxi sme pri auditoch zistili v systémoch merania výkonnosti členských štátov 
viaceré nedostatky. 

1. Mali by sa jasne a konzistentne vymedziť pojmy „výstup“ a „výsledok“ 

43 Harmonizovaným vymedzením výstupov a výsledkov sa zvýši konzistentnosť56 – 
čo je dôležité najmä v súvislosti so zavedením priamej tvorby rozpočtu na základe 
výkonnosti, pri ktorej sa financovanie prepája s výsledkami. Upozornili sme na 
nedostatočne konzistentné vymedzenie pojmov „výstup“ a „výsledok“ a na jeho 
dôsledky. 
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Osobitná správa o postupoch výberu a monitorovania projektov 
v rámci EFRR a ESF v období 2014 – 2020 

Dospeli sme k záveru, že pojem „výsledok“ sa v nariadeniach o konkrétnych fondoch 
(EFRR vs. ESF) vykladá odlišne a zistili sme, že existuje riziko, že sa na úrovni EÚ 
nemusí podariť vytvoriť zmysluplný súhrn údajov o výkonnosti (najmä pokiaľ ide o 
výsledky)57. 

44 Vo svojom návrhu na obdobie 2021 – 2027 Komisia po prvýkrát zaviedla 
vymedzenie pojmov „výstup“ a „výsledok“ v súvislosti s ukazovateľmi58. 

2. Mal by byť k dispozícii primeraný rámec na meranie výkonnosti vrátane 
vyčíslenia ukazovateľov výstupov a výsledkov v podobe východiskových, priebežných 
a cieľových hodnôt 

45 Rámec na meranie výkonnosti by mal zahŕňať ukazovatele výstupov a výsledkov. 
Tieto ukazovatele by mali byť doplnené vyčíslením východiskových, priebežných 
a cieľových hodnôt, ktoré umožnia meranie pokroku pri plnení stanovených cieľov. 
Priebežné hodnoty majú veľký význam aj v období 2014 – 2020, keďže slúžia ako základ 
na stanovenie povinnej výkonnostnej rezervy. 

46 Vo viacerých správach sme zistili problémy, čo sa týka spôsobu používania 
ukazovateľov výstupov a výsledkov. 

Informačný dokument: Integrácia migrantov s pôvodom mimo EÚ 

Zistili sme, že väčšina členských štátov nemá úplný prehľad o počte podporených 
migrantov a/alebo sume vynaloženej na integračné opatrenia. Na úrovni EÚ súbor 
spoločných hlavných („zaragozských“) ukazovateľov je krokom vpred v chápaní 
integrácie v EÚ, ale nie všetky členské štáty ich používajú a podľa Komisie majú tieto 
ukazovatele určité obmedzenia59. 

47 Všeobecnejšie sme uviedli, že na obdobie 2014 – 2020 sa v nariadeniach stanovili 
pre jednotlivé fondy odlišné požiadavky z hľadiska východiskových, priebežných 
a cieľových hodnôt. Východiská sa vždy nevyžadujú a čiastkové ciele sú potrebné iba 
pre tie ukazovatele, ktoré tvoria súčasť „výkonnostného rámca“. Ciele pre výsledky sa 
nemusia vždy vyčísliť60. 

3. Mali by byť k dispozícii spoločné ukazovatele, ktoré umožnia konsolidáciu 
údajov o výkonnosti 

48 Aby bola Komisia schopná skonsolidovať výkonnosť na úrovni EÚ a odmerať jej 
príspevok k celkovým cieľom EÚ, potrebuje spoločné ukazovatele vrátane 
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ukazovateľov výsledkov, ktoré budú spoločné pre všetky fondy a budú ich konzistentne 
využívať všetky členské štáty61. Za obdobie 2007 – 2013 sme upozornili, že takéto 
spoločné ukazovatele chýbajú62. Na obdobie 2014 – 2020 sa v legislatívnom rámci 
zaviedol súbor spoločných ukazovateľov výstupov pre všetky tri fondy politiky 
súdržnosti (EFRR, KF a ESF), ako aj spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF. Táto zmena 
bola dôležitým krokom správnym smerom, ale v návrhu systému pre spoločné 
ukazovatele existuje niekoľko prvkov, ktoré by mohli obmedziť ich užitočnosť a 
význam, a tým i schopnosť Komisie skonsolidovať informácie o výkonnosti63: 

o Od členských štátov sa systematicky nepožaduje, aby do svojich programov 
zahŕňali spoločné ukazovatele. Správa Komisie o výkonnosti je však založená na 
týchto spoločných ukazovateľoch (napríklad plány Komisie v oblasti riadenia 
a výročné správy o činnosti pre skupinu fondov politiky súdržnosti sú založené 
výlučne na spoločných ukazovateľoch). Hrozí preto riziko, že nejednotné 
používanie spoločných ukazovateľov bude mať značný dominový efekt na kvalitu 
predkladania správ Komisiou64. 

o Každý fond politiky súdržnosti má spoločné ukazovatele výstupov. KF a EFRR však 
nemajú spoločné ukazovatele výsledkov. V prípade týchto fondov bude preto pre 
Komisiu ťažké zhrnúť informácie o výsledkoch65. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia 
po prvýkrát navrhla súbor spoločných ukazovateľov pre všetky fondy66. 

4. Údaje o výkonnosti, ktoré členské štáty vykazujú Komisii, by sa mali obmedziť 
na tie, ktoré sú naozaj potrebné 

49 Údaje o výkonnosti by sa mali vytvárať, len ak sa používajú67, t. j. na účely 
nápravných opatrení a podpory procesu strategického plánovania na úrovni EÚ. Na 
obdobie 2014 – 2020 členské štáty vymedzili približne 9 000 rozličných ukazovateľov 
na meranie výkonnosti výdavkov na politiku súdržnosti. Poukázali sme na to, že väčšina 
z nich je špecifická pre konkrétny program a Komisia nebude schopná zmysluplne 
zhromažďovať a používať tieto údaje na vyššej úrovni, teda na úrovni EÚ. Členské štáty 
okrem toho musia zhromažďovať všetky potrebné informácie a včas ich vykazovať. 
Podľa Komisie je tento monitorovací rámec hlavným faktorom, ktorý prispieva 
k administratívnym nákladom pre príslušné orgány a k zaťaženiu príjemcov. Počet 
ukazovateľov bol nadmerný a viedol k zahlteniu údajmi68. Pre členské štáty môžu byť 
ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy užitočné na účely riadenia programov. 
V navrhovanom nariadení na roky 2021 – 2027 sa ponúka možnosť, aby členské štáty 
naďalej používali ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy, vplyvom čoho 
pretrváva riziko zahltenia údajmi69. 
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6 Sú zavedené mechanizmy na stimulovanie 
výkonnosti 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

50 Je dôležité, aby boli zavedené stimulačné mechanizmy určené na prepojenie 
výkonnosti s financovaním z EÚ. V období 2014 – 2020 sa zaviedli finančné odmeny 
a postihy, ktorých cieľom bolo stimulovať lepšiu výkonnosť. 

o Ex ante kondicionality vyžadovali, aby členské štáty ešte pred spustením realizácie 
programu alebo najneskôr do konca roku 2016 splnili určité regulačné, 
inštitucionálne a strategické podmienky. Komisia má možnosť pozastaviť všetky 
priebežné platby alebo ich časť, ak členské štáty nesplnia príslušné ex ante 
kondicionality. Tento mechanizmus sa v návrhu Komisie na obdobie 2021 – 2027 
posilňuje v podobe tzv. základných podmienok. 

o Povinná výkonnostná rezerva, ktorá tvorí 6 % prostriedkov pridelených členskému 
štátu pod podmienkou splnenia určitých čiastkových cieľov stanovených 
v príslušnom programe. Komisia má takisto právomoc uložiť finančné sankcie za 
nesplnenie čiastkových cieľov70. Komisia navrhuje na obdobie 2021 – 2027 
požiadavku na výkonnostnú rezervu odstrániť. Zámerom je zohľadňovať 
výkonnosť – spolu s inými faktormi – zavedením preskúmania jednotlivých 
programov uprostred obdobia v roku 2025, ktoré bude súvisieť s úpravou 
programu fondov. 

o Priama tvorba rozpočtu na základe výkonnosti, pri ktorej sa platby prepájajú 
s výsledkami. Na obdobie 2014 – 2020 Komisia zaviedla spoločné akčné plány, 
nový druh financovania, ktorý nie je spojený s nákladmi na príslušné operácie, ale 
vyplýva z plnenia podmienok týkajúcich sa pokroku pri dosahovaní cieľov. V roku 
2018 prešlo nariadenie o rozpočtových pravidlách revíziou a zaviedla sa nová 
forma financovania: financovanie neprepojené s nákladmi (prostriedky sa 
vyplácajú na základe splnenia podmienok alebo dosiahnutia výsledkov). S touto 
novou formou financovania sa počíta aj v návrhoch Komisie na obdobie 
2021 – 2027. 

51 V praxi sme zistili určité nedostatky v niektorých aspektoch návrhu aj 
uplatňovania týchto mechanizmov. Tieto nedostatky obmedzujú stimulačný účinok 
týchto mechanizmov. 

1. Stimulačné mechanizmy by mali pokrývať výsledky 

52 V záujme stimulovania výkonnosti je kľúčové, aby zavedené stimulačné 
mechanizmy pokrývali dosahovanie výsledkov. Návrh metódy prideľovania 
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výkonnostnej rezervy nebol zameraný na výsledky, ale skôr na výstupy a vstupy71. Pri 
skúmaní uplatňovania výkonnostnej rezervy sme zistili, že takmer všetky ukazovatele 
použité pri prideľovaní rezervy boli buď výstupy, alebo súvisiace vstupy, a že 
ukazovatele výsledkov sa uplatňovali len okrajovo72. 

53 V súvislosti s novou formou financovania založeného na výsledkoch, s ktorou sa 
počíta v období 2021 – 2027, bude konečná úspešnosť návrhu do veľkej miery závisieť 
od toho, či sa Komisia a členské štáty dokážu vyhnúť tendencii uchyľovať sa späť k 
platbám za vstupy a výstupy a či dokážu zabezpečiť, že podmienky, ktoré bude 
potrebné splniť na uskutočnenie platby, budú prepojené so skutočnými faktormi 
výkonnosti73. Tento istý faktor sa vzťahuje aj na predpokladané preskúmanie v polovici 
obdobia 2021 – 202774. 

2. Stimulačné mechanizmy by sa mali uplatňovať v praxi a mali by viesť 
k reálnym finančným výhodám alebo postihom 

54 Ak majú byť stimulačné mechanizmy vierohodné, je dôležité, aby sa uplatňovali 
v praxi a viedli k reálnym finančným výhodám alebo postihom. V skutočnosti to tak na 
úrovni programov ani projektov nie je vždy. Dosiahnutie výkonnostných cieľov – t. j. 
výsledkov – obyčajne nemá žiadny vplyv na mieru financovania.  

o Na úrovni programov sa Komisia rozhodla nepozastavovať žiadne platby napriek 
početným prípadom nesplnenia ex ante kondicionalít75. Ako v tejto súvislosti 
poznamenala Svetová banka, uplatnenie možnosti pozastaviť financovanie sa 
ukázalo ako náročné z politických dôvodov76.  

o Stimulačný účinok výkonnostnej rezervy zas oslabila skutočnosť, že v prípade 
nedosiahnutia príslušných čiastkových cieľov členský štát o výkonnostnú rezervu 
nepríde, lebo sa môže prerozdeliť inde77.  

o Okrem toho, vyplatenie konečného zostatku Komisiou členskému štátu pri 
vyúčtovaní na konci programového obdobia nie je priamo prepojené s 
dosiahnutím cieľov78. 

55 Do mája 2018 žiadny členský štát nevyužil možnosť použiť spoločné akčné plány, 
jeden z troch hlavných mechanizmov navrhnutých na stimulovanie výkonnosti79. Po 
výzve na predkladanie návrhov v januári 2019 Komisia pridelila dva pilotné spoločné 
akčné plány v rámci ESF, ktoré prebehnú v Holandsku a Portugalsku. 

56 Na úrovni projektov má dosahovanie výkonnostných cieľov vplyv na mieru 
financovania z EÚ len vo veľmi malom počte prípadov. 
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Výročná správa za rok 2014 

V jednom prípade sa v dohode o grante na projekt z EFRR v Rumunsku uviedlo, že 
príjemca musí časť prijatého grantu vrátiť, ak ukazovatele výsledkov vymedzené 
v dohode o grante nebudú pri ukončení projektu splnené. Aj keď sa však ukazovatele 
výsledkov úplne nedosiahli, nemalo to na príjemcu žiadny vplyv z hľadiska množstva 
prijatých prostriedkov80. 

3 – Zásady určujúce vykonávanie 

57 Vykonávanie programov zo strany členských štátov a ich regiónov spravidla začína 
ihneď po prijatí strategických dokumentov a programov Komisiou. Organizujú ho tzv. 
riadiace orgány v jednotlivých krajinách a regiónoch a pozostáva z výberu a realizácie 
projektov, ktoré by teoreticky mali prispieť k plneniu cieľov programov pri najlepšom 
pomere nákladov a prínosov. Úloha Komisie počas fázy vykonávania je pomerne 
obmedzená. Na túto etapu sa vzťahujú tri hlavné zásady – včasné vynakladanie 
finančných prostriedkov, výber a realizácia projektov a revízia programov. 

7 Členské štáty vynakladajú finančné 
prostriedky v rámci politiky súdržnosti včas 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

58 Členské štáty by sa mali snažiť vyhnúť tomu, aby vynakladali veľkú časť 
finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti na konci programového obdobia, 
lebo tlak na využitie prostriedkov môže viesť k nedostatočnému ohľadu na kvalitu81. 
Z našich auditov vyplýva, že oneskoreniami vo fáze vykonávania sa ohrozujú ciele 
programov a môže to viesť k výberu projektov nízkej kvality na konci programového 
obdobia. V programovom období 2007 – 2013 bola rýchlosť vynakladania prostriedkov 
nízka82 a v období 2014 – 2020 ešte nižšia. Do apríla 2019, teda do 6. roku súčasného 
VFR, vynaložili členské štáty podľa odhadu Komisie 27 % finančných prostriedkov EÚ, 
ktoré mali k dispozícii. Aj keď zjednodušujúce opatrenia navrhované Komisiou na 
obdobie 2021 – 2027 nie sú zárukou včasnejšej realizácie, môžu viesť k rýchlejšej 
realizácii programov v členských štátoch. 

1. Vykonávanie programov by malo v rámci programového obdobia začať čo 
najskôr 

59 Prijatie legislatívneho rámca je základným predpokladom na prípravu programov, 
pretože sa v ním poskytuje členským štátom právna istota, že ich plány výdavkov 
a ciele stanovené v programoch sú v súlade s cieľmi EÚ. Schválenie programov 
Komisiou zas predstavuje začiatok vykonávania platieb z rozpočtu EÚ v prospech 
programu.83. 
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60 V programových obdobiach 2007 – 2013 aj 2014 – 2020 prispelo neskoré prijatie 
legislatívneho rámca k neskorému prijímaniu programov84. Okrem toho sme si v 
období 2014 – 2020 všimli problémy s kvalitou prvotných návrhov programových 
dokumentov predložených členskými štátmi85. Legislatívny balík politiky súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 bol prijatý v decembri 2013, len 2 týždne pred začiatkom 
programového obdobia, o 5 mesiacov neskôr ako v prípade predchádzajúceho 
obdobia86. Do decembra 2014, teda do 1 roka od začiatku programového obdobia, 
bolo v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti prijatých len 64 % programov. 
Má to nevyhnutne dominový efekt na vykonávanie pridelených finančných 
prostriedkov a nízku úroveň platieb v prvých rokoch87. V záujme riešenia problému s 
neskorým prijatím legislatívneho rámca Komisia nabádala na skorú politickú dohodu o 
VFR po roku 2020 a prijala svoje návrhy na obdobie po roku 2020 v máji a júni 2018, 
teda 30 mesiacov pred začatím nového programového obdobia, v súlade s časovým 
rámcom navrhnutým v jednej z našich osobitných správ88. 

61 V obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 boli stanovené lehoty na predloženie 
partnerských dohôd a programov. V návrhu na obdobie 2021 – 2027 však takéto lehoty 
chýbajú89. Na druhej strane, tieto návrhy obsahujú určité zjednodušujúce opatrenia, 
ktoré môžu napomôcť včasnému vykonávaniu, ako sú jednoduchší proces určovania 
riadiacich orgánov a zahrnutie šablón programových dokumentov90. Tieto opatrenia 
však samy osebe nemôžu zaručiť včasné prijímanie programov v prípade oneskorenia 
pri prijímaní legislatívneho balíka. 

2. Oneskorenia pri realizácii projektov sú nežiaduce 

62 Členské štáty zodpovedajú za včasné vykonávanie projektov politiky súdržnosti. 
Napriek tomu sme opakovane boli svedkami oneskorení pri vykonávaní projektov 
spolufinancovaných z EÚ z rôznych príčin91. Takéto oneskorenia môžu ohroziť aj 
plnenie zámerov a cieľov na úrovni programov92. To platí najmä v členských štátoch, 
kde finančné prostriedky z EÚ tvoria významnú časť verejných investícií. 

3. Prekrývanie období oprávnenosti by sa malo čo najviac obmedziť a postup 
ukončenia by sa mal po uplynutí obdobia oprávnenosti pohotovo dokončiť 

63 Ďalším vysvetlením pomalého nábehu vynakladania finančných prostriedkov je, 
že členské štáty ešte aj v polovici programového obdobia môžu stále využívať 
prostriedky z predchádzajúceho obdobia93. Toto prekrývanie období oprávnenosti 
funguje tak, že členské štáty môžu naďalej využívať finančné prostriedky aj po 
ukončení programového obdobia – v prípade obdobia 2007 – 2013 to boli 2 roky a v 
prípade obdobia 2014 – 2020 sú to 3 roky94. Na obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje 
návrat k 2 rokom, čo vítame ako prvý krok správnym smerom k čo najväčšiemu 
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zosúladeniu oprávnenosti s programovým obdobím95. Po ukončení obdobia 
oprávnenosti nastupuje proces ukončenia – v rámci ktorého členské štáty pripravia 
svoju záverečnú dokumentáciu a Komisia ju posúdi. Ten trvá aspoň ďalšie 2 roky. 

64 Včasné vykonávanie programov závisí od dostupnosti ľudských zdrojov. Predĺžené 
obdobie oprávnenosti a proces ukončenia na seba viažu tieto zdroje96, čo odrádza od 
spúšťania programov v rámci ďalšieho programového obdobia a má to teda 
nepriaznivý vplyv na ich včasné vykonávanie97. 

8 Pri výbere a realizácii projektov sa 
uplatňuje prístup zameraný na výkonnosť 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

65 V záujme účinnosti politiky je dôležité nielen stanovenie jasnej intervenčnej logiky 
vo fáze prípravy programov (pozri hlavnú zásadu č. 3). Je takisto nevyhnutné, aby sa 
vo fáze výberu projektov a počas ich realizácie uplatňoval konzistentný a autentický 
prístup zameraný na výsledky, pretože o účinnosti politiky rozhoduje predovšetkým 
kvalita financovaných projektov a ich pridaná hodnota v zmysle hmatateľných 
výsledkov98. Vo všeobecnosti sa legislatívnym rámcom podarilo od obdobia 
2014 – 2020 zabezpečiť lepšie zohľadňovanie výsledkov pri výbere a realizácii 
projektov, ale účinné uplatňovanie týchto pravidiel je naďalej náročné. Európsky 
parlament zdôraznil, že v etape realizácie programov je potrebné urobiť viac na 
zabezpečenie potrebného zamerania na reálne výsledky99. 

1. Pri výbere projektov je potrebný prístup zameraný na výsledky 

66 Kľúčové prvky prístupu zameraného na výsledky sú: 

o V procese výberu by sa malo zabezpečiť, aby boli vybrané projekty v súlade 
s programom a účinne prispievali k plneniu špecifických cieľov. Dospeli sme k 
záveru, že v prípade programov kontrolovaných v súvislosti s naším nedávnym 
auditom výberu projektov to tak v období 2014 – 2020 skutočne bolo100. 

o V kritériách výberu projektov by sa malo požadovať, aby príjemcovia vymedzili 
aspoň jeden ukazovateľ skutočných výsledkov zodpovedajúci cieľom programu. V 
rámci toho istého auditu sme zistili, že v kritériách na obdobie 2014 – 2020 sa 
dostatočne nezohľadňovali výsledky, ale v centre pozornosti boli najmä výstupy a 
výdavky101. 

o Projekty, o ktorých financovanie sa žiada, by sa mali posúdiť a zoradiť. V rámci 
toho istého auditu sme zistili, že projekty na obdobie 2014 – 2020 sa väčšinou 
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schvaľovali v poradí, v akom prišli, v dôsledku čoho na najlepšie projekty už 
nemuseli ostať prostriedky102. 

o Rozsah vybraných projektov by mal byť jasne odôvodnený potrebami a malo by ísť 
o potreby, ktoré sú z hľadiska cieľov programu najdôležitejšie. Pri mnohých 
auditoch sme zistili problémy, pokiaľ ide o rozsah projektov vybraných na 
financovanie. V niektorých prípadoch to pramení z nedostatočnej intervenčnej 
logiky (je potrebná analýza) vo fáze prípravy programov (pozri hlavnú zásadu 
č. 3). Aj v prípadoch, keď je intervenčná logika jasná, môžu však nekvalitné 
postupy výberu viesť k tomu, že sa finančné prostriedky pridelia na nevhodné 
projekty103. 

67 V návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 sa 
navrhuje udeliť Komisii ďalšie právomoci pri schvaľovaní kritérií výberu a zavádzajú sa 
ďalšie požiadavky na riadiace orgány v súvislosti s výberom projektov. Tým by sa 
potenciálne mohlo posilniť zameranie výberu projektov na výsledky, ako aj nákladová 
účinnosť vybraných projektov104. 

2. Ukazovatele výkonnosti by sa mali zahrnúť do zmluvy/dohôd o grantoch 

68 Ukazovatele výkonnosti s cieľovými hodnotami by sa mali zahrnúť do zmluvy 
alebo do dohôd o grantoch, aby bolo možné merať, do akej miery sa plnia ciele 
programu105. 

69 Na úrovni projektov sa počas troch kontrolovaných období v právnych predpisoch 
výslovne nepožadovali zahrnutie ukazovateľov výkonnosti do dohôd o grantoch. Zistili 
sme, že v dôsledku toho je náročné monitorovať, do akej miery projekty financované z 
EFRR v období 2014 – 2020 prispievajú k dosahovaniu programových cieľov106. Tento 
problém sa týka aj ESF, keďže mnohé dohody o grantoch neobsahujú kvantifikované 
ukazovatele výsledkov107. 

3. Realizácia projektov by mala byť nákladovo účinná 

70 V právnych predpisoch na obdobia 2007 – 2013 aj 2014 – 2020 sa nachádza 
viacero opatrení na zabezpečenie nákladovo účinnej realizácie vybraných projektov 
(optimálneho vzťahu medzi použitými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami): požiadavka 
vykonávať v prípade väčších projektov analýzu nákladov a prínosov, strop financovania 
projektov zameraných na vytváranie príjmov a povinnosť uplatňovať postupy 
verejného obstarávania. Povinnosť uplatňovať právne predpisy o verejnom obstarávaní 
sa v navrhovanom legislatívnom rámci na obdobie 2021 – 2027 zachováva, ale ostatné 
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z týchto požiadaviek sa vypúšťajú, čo z hľadiska správneho finančného riadenia 
považujeme za riziko108. 

71 Pri projektoch financovaných v rámci politiky súdržnosti sme často zistili 
problémy v oblasti nákladovej účinnosti. 

 

9 Pri revízii programov sa využívajú 
informácie o výkonnostných faktoroch 
vrátane výsledkov 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

72 Počas vykonávania programu môže dôjsť k preprogramovaniu finančných 
prostriedkov (k prerozdeleniu prostriedkov medzi programami a medzi prioritami, 
k zmene miery spolufinancovania alebo k zmene verejného a súkromného podielu na 
vnútroštátnom príspevku), čo umožňuje členským štátom upraviť svoje činnosti 
v prípade zmeny okolností. Členské štáty môžu finančné prostriedky preprogramovať 
prostredníctvom návrhu na zmenu príslušných programov, ktorý musí schváliť Komisia. 
V záujme zachovania intervenčnej logiky určenej pre programy by sa pri revízii 
programov mali zohľadňovať výkonnostné faktory vrátane výsledkov110. 

73 Podmienky týchto revízií poskytli členským štátom v období 2007 – 2013 značný 
manévrovací priestor111. Zistili sme, že zmeny programov v tomto období neboli vždy 
podnietené faktormi výkonnosti, ale išlo najmä o riešenie ťažkostí s využitím všetkých 
dostupných finančných prostriedkov EÚ. 

74 Legislatívny rámec sa v období 2014 – 2020 posilnil zavedením potreby odôvodniť 
navrhované zmeny programov a posúdiť ich očakávaný vplyv na dosiahnutie cieľov 
programu a stratégie Európa 2020112, ako aj zavedením pravidiel týkajúcich sa zmien 
ukazovateľov výkonnostnej rezervy113. V návrhoch na obdobie 2021 – 2027 sa však 
obmedzenia týkajúce sa ukazovateľov odstránili, hoci zmeny programov si stále 
vyžadujú odôvodnené a členské štáty stále musia posudzovať ich očakávaný vplyv vo 
vzťahu k cieľom programu. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhla povinné 
preskúmanie uprostred trvania, v rámci ktorého by sa všetky programy v roku 2025 
zmenili a prerozdelili by sa prostriedky na posledné 2 roky. Všimli sme si však, že nie je 
dostatočne jasné, ako sa bude posudzovať výkonnosť114. Okrem toho, zavedením 

Osobitná správa o investíciách do energetickej efektívnosti 

Zistili sme, že pri prideľovaní prostriedkov na opatrenia v oblasti energetickej 
efektívnosti a na konkrétne projekty členskými štátmi nebola nákladová účinnosť 
rozhodujúcim faktorom109. 
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možnosti previesť finančné prostriedky do výšky 5 % prostredníctvom zmeny programu 
bez schválenia Komisie115 sa zároveň zvyšuje riziko, že sa budú vykonávať zmeny bez 
toho, aby sa bral ohľad na želané výsledky116. 

1. Pri revízii programov by sa mali brať do úvahy želané výsledky 

75 Zistili sme, že pre revízii programov sa niekedy nebrali do úvahy želané výsledky. 

2. Cieľové hodnoty by sa nemali prehodnocovať bez odôvodnenia, ale mali by 
zodpovedať miere financovania 

76 Domnievame sa, že východiskové a cieľové hodnoty ukazovateľov výkonnosti by 
sa mali stanoviť na správnej úrovni hneď na začiatku118 a mali by sa upravovať len za 
výnimočných okolností (vonkajšie faktory a zmeny v rozpočte). Neodôvodnené a časté 
revízie cieľových hodnôt oslabujú zameranie na výkonnosť v oblasti politiky súdržnosti. 

77 Zistili sme niekoľko prípadov, v ktorých dochádzalo k častej a neodôvodnenej 
revízii cieľových hodnôt. 

78 Je však logické, že významné zmeny v miere financovania by sa mali odraziť v 
revízii cieľov. V opačnom prípade môže byť ohrozené posúdenie účinnosti 
programu120. Zistili sme, že významné zmeny vo financovaní sa nie vždy odrazili na 
zmene cieľov. 

Osobitná správa o podpore akčných tímov pre zamestnanosť mladých 
ľudí zo strany Komisie 

Pri kontrole obdobia 2007 – 2013 sme zistili, že pri posudzovaní zmien programov 
navrhnutých členskými štátmi sa Komisie zameriavala najmä na rozpočtové aspekty 
preprogramovania, a nie až tak na čo najlepšie využitie finančných prostriedkov z 
ESF117. 

Osobitná správa o podpore MSP z EFRR v oblasti elektronického 
obchodu 

V správe za obdobie 2007 – 2013 sme informovali o tom, ako náležité meranie 
dosiahnutého pokroku niekedy ohrozovala skutočnosť, že ukazovatele a cieľové 
hodnoty boli pozmenené, často ku koncu programového obdobia, pričom tieto 
zmeny neboli vždy riadne odôvodnené119. 
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4 – Zásady určujúce monitorovanie a podávanie správ 

79 V oblasti monitorovania programov majú určité zodpovednosti Komisia aj členské 
štáty. Na úrovni členských štátov riadiace orgány monitorujú vykonávanie programov, 
konsolidujú údaje z monitorovania a od obdobia 2014 – 2020 potvrdzujú spoľahlivosť 
údajov o výkonnosti Komisii. Podávanie správ úzko súvisí s monitorovaním a je jedným 
z hlavných prvkov určených na zabezpečenie zodpovednosti. Členské štáty podávajú 
Komisii správy počas celého programového obdobia, ktoré potom Komisia používa ako 
základe pri uverejňovaní strategických správ (napr. výročných súhrnných správ alebo 
výročných správ o činnosti). Na túto etapu sa vzťahujú tri faktory: včasné údaje o 
výkonnosti, zodpovednosť a používanie údajov o výkonnosti. 

80 Základom každého účinného systému riadenia výkonnosti sú včasné a kvalitné 
údaje o výkonnosti. Kvalitné údaje o výkonnosti majú počas celého cyklu riadenia 
politiky zásadný význam pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov a potreby prípadných 
nápravných opatrení122. – vrátane prípravy nadväzujúcich právnych predpisov – a v 
období 2014 – 2020 aj pri vykonávaní zmysluplného hodnotenia výkonnosti 123 (pozri 
hlavnú zásadu č. 6). Ešte dôležitejšie to bude v súvislosti s väčším priestorom na 
priame prepájanie platieb s výkonnosťou. 

81 V období 2014 – 2020 sa legislatívny rámec v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 
posilnil, a to napríklad zavedením povinnej elektronickej výmeny informácií 
o výkonnosti medzi príjemcami, orgánmi členských štátov a Komisiou, a prijatím 
opatrení na zabezpečenie kvality údajov na úrovni členských štátov. V návrhoch na 
obdobie 2021 – 2027 sa tieto opatrenia zachovávajú a zároveň sa od členských štátov 
požaduje poskytovanie údajov o výkonnosti každé 2 mesiace, čím by sa mala zlepšiť 
včasnosť údajov. 

Osobitná správa o cieľoch politiky súdržnosti EÚ v oblasti vzdelávania 

Zistili sme, že v prípade dvoch programoch v Taliansku boli pridelené finančné 
prostriedky na vzdelávanie znížené o 8 % a 10 % pôvodného rozpočtu bez toho, aby 
boli zmenené ukazovatele a ich cieľové hodnoty alebo aby bolo poskytnuté 
primerané odôvodnenie121. 

10 Systémy monitorovania zabezpečujú 
včasné a kvalitné údaje o výkonnosti 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 
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82 Častým zistením pri našich auditoch boli nedostatky v súvislosti so spoľahlivosťou, 
úplnosťou alebo včasnosťou údajov predkladaných členskými štátmi (odkiaľ pochádza 
väčšina údajov) Komisii. V návrhoch na obdobie 2021 – 2027 sa na členské štáty 
presúva zodpovednosť za kvalitu a spoľahlivosť monitorovacieho systému a za údaje o 
ukazovateľoch124. Napriek tomu sa stále domnievame, že v návrhoch sa dostatočne 
jasne neuvádza, kto je zodpovedný za kontrolu kvality údajov, a najmä aká je 
konkrétne úloha monitorovacieho výboru a Komisie125. 

1. Monitorovacie systémy poskytujú údaje o výkonnosti v dobrej kvalite a včas 

83 Vo všetkých troch obdobiach existuje právna požiadavka, aby riadiace orgány 
zabezpečili systém umožňujúci záznam a ukladanie údajov o výkonnosti v digitálnej 
forme. V období 2014 – 2020 došlo k výraznému zlepšeniu ustanovení, ktoré 
prispievajú k poskytovaniu kvalitných údajov o výkonnosti z monitorovacích systémov: 

o Členské štáty si mohli vymieňať informácie s príjemcami pomocou elektronických 
prostriedkov (tzv. e-súdržnosť). V návrhu na obdobie 2021 – 2027 je už táto 
výmena povinná. 

o Komisia zaviedla systém, ktorý umožňuje riadiacim orgánom poskytovať jej údaje 
o výkonnosti elektronicky a v štruktúrovanej forme (na obdobie 2021 – 2027). 

o Opatrenia na zhromažďovanie a spracovanie údajov súvisiacich s ukazovateľmi 
výsledkov boli začlenené do kontextu ex ante kondicionalít. V období 2021 – 2027 
sa to má zmeniť. 

84 V návrhoch na obdobie 2021 – 2027 sa od členských štátov požaduje 
poskytovanie údajov o výkonnosti každé 2 mesiace, čím by sa mala zlepšiť včasnosť 
údajov. 

85 Napriek týmto opatreniam je nedostatočná kvalita jedným z najčastejších 
problémov, na ktoré pri našich auditoch narážame. 
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2. Kvalitu týchto údajov by mala zabezpečovať Komisia a členské štáty 

86 V obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 boli členské štáty zodpovedné za 
zabezpečenie systémov monitorovania a podávania správ a za zaistenie ich 
spoľahlivosti. Tieto systémy prejdú pred začatím vykonávania programu kontrolou zo 
strany orgánov auditu (tzv. proces určovania riadiacich orgánov). Komisia by mala 
kontrolovať spoľahlivosť údajov poskytovaných členskými štátmi prostredníctvom 
vlastných auditov. Komisia aj orgány auditu by mali prostredníctvom systematickej 
audítorskej činnosti takisto kontrolovať spoľahlivosť systémov na záznam údajov o 
plnení programov poskytovaných členskými štátmi127. 

87 V období 2014 – 2020 sa posilnili zodpovednosti za zabezpečenie kvality údajov 
v členských štátoch. Riadiace orgány musia Komisii potvrdiť spoľahlivosť údajov 
o výkonnosti vo vyhlásení riadiaceho subjektu. Orgány auditu následne potvrdia toto 
posúdenie vo svojich audítorských stanoviskách. Komisia môže takisto pozastaviť 
platby, ak existujú závažné nedostatky v oblasti kvality a spoľahlivosti systémov 
monitorovania alebo údajov o výkonnosti. K aprílu 2019 Komisia iniciovala dve takéto 
konania o pozastavení platieb. 

88 V mnohých auditoch sme zistili konkrétne nedostatky v súvislosti s opatreniami 
na zabezpečenie kvality údajov na úrovni členských štátov aj Komisie. 

Osobitná správa o nezamestnanosti mladých ľudí 

Všetky kontrolované členské štáty mali len obmedzené informácie o type pomoci, 
ktorú NEET dostávali pred spustením záruky pre mladých ľudí, počte poskytnutých 
ponúk/služieb a súvisiacich nákladoch. Zaznamenali sme takisto viaceré problémy 
s konzistentnosťou a spoľahlivosťou údajov vykázaných členskými štátmi, ktoré majú 
nepriaznivý vplyv na ich porovnateľnosť. Problémy, vrátane úplnosti údajov, boli 
zaznamenané v členských štátoch, ktoré mali viacerých poskytovateľov záruky 
pre mladých ľudí, ale nemali jediný a jednotný systém vykazovania126. 
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Osobitná správa o podpore MSP z EFRR v oblasti elektronického 
obchodu 

V dvoch vybraných členských štátoch riadiace orgány nevykonali potrebné kontroly 
spoľahlivosti údajov zadaných do systému128. 

Osobitná správa o výbere a monitorovaní projektov EFRR a ESF 
v období 2014 – 2020 

Konštatovali sme, že v období 2014 – 2020 Komisia a orgány auditu začali s auditmi 
systémov monitorovania a spoľahlivosti a dostupnosti údajov vo väčšine prípadov až 
v roku 2017, čím sa znížila dosiahnutá miera istoty. Keďže hodnotenie výkonnosti sa 
uskutoční v roku 2019, upozornili sme na riziko, že nebude možné včas vykonať 
žiadne nápravné opatrenia a hodnotenie výkonnosti sa nebude zakladať na 
správnych informáciách129. 

89 V roku 2013 Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) takisto zistil problémy so 
zavedenými opatreniami na zabezpečenie kvality údajov o výkonnosti za obdobie 2007 
–2013. Útvar pre vnútorný audit odporučil, aby GR REGIO/EMPL vypracovalo stratégiu 
na zvýšenie spoľahlivosti údajov o výkonnosti od členských štátov. Podľa následného 
auditu IAS sa toto odporúčanie v roku 2016 vykonalo. 

90 Domnievame sa, že v navrhovanom nariadení na obdobie 2021 – 2027 sa napriek 
tomu dostatočne jasne neuvádza, kto je zodpovedný za zabezpečenie kvality údajov. 
Hoci sa navrhuje, aby monitorovací výbor dohliadal na vykonávanie programov 
a skúmal a schvaľoval výročné a záverečné správy o výkonnosti, ktoré sa predkladajú 
Komisii, v prípade údajov o výkonnosti to tak nie je. Takisto sme zaznamenali, že 
navrhované nariadenie o spoločných ustanoveniach neobsahuje žiadne ustanovenia o 
úlohe Komisie pri overovaní kvality údajov, ktoré dostáva130. 

11 Zodpovednosť za výkonnosť je jasne 
stanovená 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

91 Verejná zodpovednosť za dosahovanie výsledkov prostredníctvom finančných 
prostriedkov EÚ je dôležitým prepojením medzi EÚ a jej občanmi. Pravidlá, ktorými sa 
upravuje zodpovednosť v súvislosti so zákonnosťou a pravidelnosťou, sa vo 
všeobecnosti nevzťahujú na výkonnosť. Zodpovednosť závisí od dostupnosti kvalitných 
údajov a správ o tom, či sa ciele podarilo naplniť, tie však často nie sú k dispozícii. 
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1. Správy by mali obsahovať pravdivý a verný obraz o výkonnosti a mali by byť 
prístupné verejnosti 

92 Výsledky intervencií EÚ je potrebné konzistentne vykazovať. Je obzvlášť dôležité, 
aby vykázané výsledky boli spoľahlivé a v súlade so stanovenými cieľmi131. Zistené 
problémy s existenciou a spoľahlivosťou údajov (pozri hlavné zásady č. 5, č. 8 a č. 10) 
spolu s problémami pri premietaní strategických cieľov do funkčných cieľov pre 
riadiace orgány (pozri hlavnú zásadu č. 1), obmedzujú možnosti Komisie pri vykazovaní 
výkonnosti podľa týchto cieľov na vysokej úrovni132. 

93 Správy EÚ o výkonnosti by mali prinášať pravdivý a verný obraz o reálne 
dosahovaných výsledkoch133. Podávanie správ o výkonnosti Komisiou nie je dostatočne 
vyvážené, keďže prináša len obmedzené informácie o problémoch a neúspechoch134. 
Nezohľadňuje ani obmedzenia plynúce z toho, že Komisia je odkázaná na údaje od 
členských štátov, ktoré môžu byť nepresné alebo nespoľahlivé135. 

94 Verejná dostupnosť údajov o výkonnosti je dôležitým aspektom 
zodpovednosti136. Od roku 2014 sú všetky spoločné ukazovatele dosiahnutých 
výsledkov vykázané riadiacimi orgánmi verejne prístupné na otvorenej dátovej 
platforme Komisie venovanej politike súdržnosti. V súvislosti s návrhmi na obdobie 
2021 – 2027 sa však domnievame, že ukončenie podávania výročných správ členských 
štátov o vykonávaní137 a strategických správ Komisie pre orgány udeľujúce 
absolutórium o tom, do akej miery finančné prostriedky prispievajú k dosahovaniu 
strategických cieľov, je krokom späť138. 

2. Orgány zodpovedné za plnenie rozpočtu EÚ by mali prevziať zodpovednosť za 
správne finančné riadenie s rozpočtom EÚ 

95 Existencia kvalitných údajov a správ o tom, či sa podarilo naplniť stanovené ciele 
a dosiahnuť želané výsledky, by mala umožniť orgánom zodpovedným za plnenie 
rozpočtu EÚ prevziať zodpovednosť za správne finančné riadenie v zmysle nariadenia o 
rozpočtových pravidlách139. 

96 V súvislosti s programami na obdobie 2007 – 2013 sme vyjadrili poľutovanie nad 
tým, že proces ukončenia nezahŕňa prevzatie výkonnostných aspektov, ako sú 
dosiahnuté výsledky, Komisiou a že Komisia nepodáva rozpočtovému orgánu správy o 
výkonnosti140. 

97 Okrem toho, aj keď výročné správy o činnosti obsahujú vyhlásenie generálneho 
riaditeľa o vierohodnosti, v ktorom sa okrem iného uvádza, že zdroje pridelené na 
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činnosti opísané v správe sa použili v súlade s ich určeným účelom a zásadami 
správneho finančného riadenia, toto vyhlásenie sa v praxi konkrétne nevzťahuje na 
problémy v oblasti výkonnosti. Vyhlásenie o vierohodnosti a akékoľvek súvisiace 
výhrady sa obmedzujú len na problematiku regulárnosti a vnútornej kontroly141. 

98 Okrem toho v každej výročnej správe o činnosti generálny riaditeľ vyhlasuje, že 
informácie uvedené v správe podávajú pravdivý a verný obraz. V predchádzajúcich 
rokoch sa toto vyhlásenie nevzťahovalo na kvalitu vykázaných údajov o výkonnosti142. 
Vo vnútorných pokynoch Komisie k príprave výročných správ o činnosti za rok 2018, 
ktoré sa majú uverejniť na jar 2019, sa však teraz vyžaduje, aby vyhlásenie člena 
vrcholového vedenia generálneho riaditeľstva zahŕňalo aj údaje o výkonnosti. Nie je 
jasné, ako bude toto vyhlásenie bude súvisieť s vyhlásením generálneho riaditeľa o 
vierohodnosti. 

12 Údaje o výkonnosti sa využívajú na 
prijímanie nápravných opatrení a na 
podporu procesu strategického plánovania 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

99 Je dôležité využívať údaje o výkonnosti na riadenie činností, optimalizáciu 
výsledkov a úpravy systémov riadenia, ako aj na podporu procesu strategického 
plánovania143. To sa vzťahuje na všetky etapy cyklu riadenia rozpočtu od prideľovania 
prostriedkov počas VFR cez tvorbu programov až po riadenie samotných projektov. 

100 Údaje o výkonnosti programov za obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020 (vrátane 
vzniknutých ťažkostí a opatrení prijatých na ich riešenie) poskytli členské štáty Komisii 
prostredníctvom výročných správ o vykonávaní; tieto správy schvaľujú monitorovacie 
výbory a následne ich overuje Komisia. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia namiesto 
toho navrhuje využiť na posúdenie výkonnosti programov výročné zasadnutia medzi 
Komisiou a členskými štátmi na preskúmanie výkonnosti. V návrhu sa však jasne 
neuvádzajú účastníci, obsah ani dôsledky týchto zasadnutí144. Okrem toho, zatiaľ čo 
údaje o výkonnosti budú členské štáty predkladať elektronicky každé 2 mesiace (pozri 
hlavnú zásadu č. 10), zasadnutia na preskúmanie výkonnosti sa budú uskutočňovať len 
raz za rok145. 

101 Zistili sme, že údaje o výkonnosti sa nevyužívajú dostatočne – niekedy preto, že 
ani nie sú k dispozícii. Problémom je hlavne to, že nedostatočná výkonnosť so sebou 
neprináša žiadne finančné postihy na strategickej úrovni ani na úrovni programov či 
projektov. 
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1. Na účely prijímania rozhodnutí na základe dôkazov by mali byť k dispozícii 
zmysluplné údaje o výkonnosti 

102 V predchádzajúcich hlavných zásadách (pozri hlavné zásady č. 5, č. 8 a č. 10) 
sme uviedli, že dostupnosť zmysluplných údajov o výkonnosti nie je zaručená, čo samo 
osebe obmedzuje ich využívanie pri prijímaní rozhodnutí a nápravných opatrení. 
Okrem toho existuje inherentný problém s načasovaním cyklu riadenia programu, 
keďže sprístupnenie výsledkov (z monitorovacích systémov) nejaký čas trvá a až potom 
ich možno na ich základe prijímať rozhodnutia. Neskorú dostupnosť výsledkov ešte viac 
zhoršujú oneskorenia pri spúšťaní programov (pozri hlavnú zásadu č. 7). Výskumná 
služba Európskeho parlamentu poznamenala, že medzi cyklami VFR neexistuje žiadne 
voľné obdobie a že všetky ponaučenia získané z predchádzajúceho programového 
obdobia ešte nie sú k dispozícii, keď je už potrebné začať z úvahami o návrhoch a 
pozíciách do budúcnosti146. Rovnaký problém existuje aj v prípade údajov získavaných z 
ex post hodnotení konkrétneho programového obdobia147 (pozri hlavnú zásadu č. 13). 

2. Keď sú k dispozícii údaje o výkonnosti, mali by sa využívať na monitorovanie 
a prijímanie nápravných opatrení 

103 V súvislosti so strategickým procesom sme v hlavnej zásade č. 2 poznamenali, 
že by sa v ňom mali využívať údaje o minulej výkonnosti. V našich auditoch sme zistili, 
že údaje o výkonnosti a na na úrovni programov ani projektov niekedy nemonitorovali 
a v prípade nesplnenia cieľových hodnôt sa neprijímali nápravné opatrenia (ako je 
uplatňovanie finančných opráv). V hlavnej zásade č. 6 sme konštatovali, že 
dosahovanie výkonnostných cieľov všeobecne nemá žiadny vplyv na mieru 
financovania z EÚ na úrovni programov (napr. výkonnostná rezerva, ukončenie) ani 
projektov. 

104 Zistili sme aj ďalšie prípady, v ktorých sa údaje o výkonnosti nevyužili v plnom 
rozsahu. 
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Osobitná správa o podpore akčných tímov pre zamestnanosť mladých 
ľudí zo strany Komisie 

V zápisniciach z výročných zasadnutí na preskúmanie výkonnosti sme zistili, že 
poznámky Komisie boli zamerané na finančné plnenie a výstupy, nie na skutočné 
výsledky. Komisia navyše prijala údaje predložené členskými štátmi na výročných 
zasadnutiach bez toho, aby si ich overila. V jednom prípade, keď Komisia vykázala 
cieľové hodnoty troch opatrení ako už dosiahnuté, sme vlastným prepočtom zistili, 
že v skutočnosti sa cieľová hodnota dosiahla len na 72 %148. 

Osobitná správa o širokopásmovom pripojení v členských štátoch EÚ 

Ako príklad neprimeraných nápravných opatrení môže poslúžiť naše zistenie, že do 
roku 2020 sa nesplnia všetky cieľové hodnoty členských štátov v oblasti 
širokopásmového pripojenia; Komisia však nenavrhla žiadne nápravné opatrenie149. 

5 – Zásady určujúce hodnotenie 

105 Poslednou fázou cyklu vykonávania je hodnotenie, pri ktorom sa do hĺbky 
posudzujú dosiahnuté výsledky a ich vplyv. Hodnotenie sa môže uskutočňovať na 
úrovni programov (ex ante hodnotenie, hodnotenia počas obdobia, ako sú hodnotenia 
v polovici trvania150, ex post preskúmanie) alebo politík (ex ante posúdenie vplyvu, ex 
post preskúmanie). Hodnotenia zo strany členských štátov sa vzťahujú na programy 
(alebo skupiny programov) na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a hodnotenia zo 
strany Komisie sa týkajú fondov alebo programov na úrovni EÚ. 

13 Hodnotenia na úrovni programov a politík 
sa uplatňujú pri prijímaní rozhodnutí 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

106 Komisia navrhla a zaviedla ako celok dobre navrhnutý systém hodnotení a jej 
systém ex post hodnotenia je podobný ako vo väčšine členských štátov151. V roku 2018 
zaradila OECD systém EÚ na ex post hodnotenia na štvrté miesto medzi členmi 
OECD152. 

107 Zistili sme však dva hlavné problémy, ktoré majú vplyv na užitočnosť hodnotení: 

o hodnotenia sa nevyužívajú pri prijímaní rozhodnutí – pretože sa nevykonávajú 
alebo nie sú k dispozícii v správnom čase; alebo aj v prípade, že existujú 
nevyužívajú sa pri prijímaní rozhodnutí dostatočne, 

o nezakladajú sa na spoľahlivých dôkazoch. 
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1. Hodnotenia by sa mali využívať pri prijímaní rozhodnutí 

108 Niekedy sa posúdenia vplyvu a ex ante hodnotenia nevykonávajú vôbec. 

Stanovisko k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach 

o Na úrovni politiky musia od roku 2002 všetky významné legislatívne návrhy 
prejsť posúdením vplyvu. Na rozdiel od ostatných období Komisia v prípade 
nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 posúdenie 
vplyvu nevykonala. Predmetom posúdení vplyvu boli špecifické nariadenia pre 
jednotlivé fondy týkajúce sa siedmich fondov, ktoré sa riadia nariadením 
o spoločných ustanoveniach. Tieto posúdenia vplyvu však nezahŕňali niektoré 
dôležité problémy všeobecného významu153. 

o Povinné ex ante hodnotenia programov členskými štátmi pomohli zabezpečiť 
spoľahlivejšiu intervenčnú logiku programov. V návrhu na obdobie 2021 – 2027 
sa však tento pozitívny prvok vypúšťa154. 

109 Druhým problémom je včasnosť. Už sme spomenuli (pozri hlavnú zásadu č. 12) 
problémy s načasovaním, v dôsledku ktorých ex post hodnotenia vykonávané po 
programovom období nemôžu byť k dispozícii pri tvorbe legislatívnych návrhov na 
ďalšie programové obdobie. Ako zdôraznila Komisia, hodnotenia obdobia 2007 – 2013 
sa dokončilo v roku 2016, zatiaľ čo právne predpisy na obdobie 2014 – 2020 sa 
pripravovali už od roku 2011. V dôsledku toho nebolo toto hodnotenie možné použiť 
pri programovaní rámca na obdobie 2014 – 2020155. 

110 V legislatívnom rámci na obdobie 2014 – 2020 sa zaviedlo povinné hodnotenie 
programov (so zameraním na účinnosť) členskými štátmi počas programového 
obdobia. Podľa nášho názoru mohli takéto hodnotenia aspoň čiastočne vyriešiť tento 
inherentný problém sa načasovaním a poskytnúť informácie na tvorbu legislatívnych 
návrhov na obdobie 2021 – 2027. Tieto hodnotenia však neboli dokončené do konca 
roka 2017. Na obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje, aby Komisia vykonávala aj hodnotenie 
fondov v polovici trvania, ktoré by mohlo v tejto súvislosti poskytnúť užitočné 
informácie. 

111 Tretím problémom je, že hodnotenia sa nie vždy využívajú. Hodnotenia 
programov ex post členskými štátmi boli v obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 
dobrovoľné. IAS zistil nedostatky v reakciách členských štátov na hodnotenia (t. j. v ich 
reálnom využití). Napríklad väčšina členských štátov zo vzorky IAS nepripravila 
komplexný akčný plán na riešenie odporúčaní z hodnotenia. Podľa návrhu Komisie 
bude tento typ hodnotenia v období 2021 – 2027 povinný. 
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2. Hodnotenia by mali vychádzať z použiteľných a spoľahlivých dôkazov 

112 Už sme poukázali na viaceré problémy s existenciou a spoľahlivosťou údajov 
(pozri hlavné zásady č. 5, č. 8 a č. 10). Tieto problémy majú vplyv aj na hodnotenia  

Osobitná správa o ex post preskúmaní týkajúcom sa právnych 
predpisov EÚ 

Zistili sme, že aj keď hodnotenia sa vykonávali v súlade s právnymi požiadavkami a 
osvedčenými postupmi vymedzenými v usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu, 
nedostupnosť údajov bola veľkým problémom a bránila riadnemu preskúmaniu na 
základe dôkazov156. 

113 Komisia vo svojej správe o ex post hodnotení systému realizácie za obdobie 
2007 – 2013 vyslovila záver, že jedným z hlavných dôvodov nedostatočného využívania 
hodnotení zo strany členských štátov na vyvodenie ponaučení pre potreby politiky bola 
obmedzená dostupnosť kvalitných údajov z monitorovania a údajov o porovnávacích 
skupinách na účely ex post hodnotenia157. Návrhy Komisie na obdobie 2021 – 2027 
obsahujú požiadavku, aby členské štáty zabezpečili potrebné postupy na vytváranie a 
zhromažďovanie údajov potrebných na hodnotenia158. 

6 – Prierezová zásada 

14 Do cyklu je zakomponovaná udržateľnosť 
na zabezpečenie dlhodobej účinnosti 
verejných intervencií 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

114 Udržateľnosť je kľúčovým prvkom dlhodobej efektívnosti verejných 
intervencií159. Hlavným ukazovateľom toho, že sa prostredníctvom projektu dosiahli 
udržateľné výstupy a výsledky, je neprerušovaný tok čistých prínosov po dokončení 
projektu160. 

115 Nie všetky projekty financované z EÚ vykazujú udržateľnosť (alebo ich 
udržateľnosť nie je možné preukázať). Zabezpečeniu udržateľnosti a dosahovaniu 
trvalých výsledkov je potrebné venovať pozornosť počas celého cyklu vykonávania 
programu161. 

Fáza prípravy programov 

116 Zabezpečenie udržateľnosti si vyžaduje analýzu a stratégiu vo fáze formulovania 
programu s cieľom udržať konkrétnu investíciu v dlhodobom horizonte162. V nedávnom 
audite sme zistili, že dosahovanie dlhotrvajúcich výsledkov produktívnych investícií 
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nemalo účinnú podporu v príslušných programoch či v iných príslušných regionálnych 
strategických dokumentoch. Dosiahnutie dlhotrvajúcich výsledkov nebolo prioritou163. 

117 Jedným konkrétnym problémom v súvislosti s finančnou udržateľnosťou sú 
sadzby účtované v prípade infraštruktúr spolufinancovaných z EÚ. Za obdobie 
2007 – 2013 sme zistili, že tieto sadzby nie vždy podporujú udržateľnosť vykonanej 
investície. Príkladom sú sadzby za odpadové vody účtované domácnostiam a 
priemyslu, ktoré boli príliš nízke na to, aby umožnili obnovu infraštruktúry na konci jej 
ekonomickej životnosti164. V záujme aspoň čiastočného vyriešenia tohto problému sa 
v právnych predpisoch na obdobie 2014 – 2020 požadovalo, aby členské štáty zaviedli 
v niektorých konkrétnych oblastiach (ako je vodné hospodárstvo) stratégie, ktorými sa 
zabezpečí udržateľný zdroj financovania na zachovanie infraštruktúry vytvorenej 
prostredníctvom spolufinancovaných projektov (ex ante kondicionalita č. 6.1). 

118 Komisia uznala, že prínos ex ante kondicionalít pre udržateľnosť výsledkov je 
potrebné posilniť165. Preto na obdobie 2021 – 2027 v právnych predpisoch požaduje, 
aby sa základné podmienky plnili počas celého obdobia, nielen jednorazovo pri 
posúdení na začiatku. 

Výber projektov 

119 V ustanoveniach právnych predpisov na všetky obdobia sa požaduje, aby 
členské štáty zabezpečili, že príjemcovia (vlastníci projektov) vybraných projektov majú 
administratívne a finančné kapacity na zachovanie projektu po jeho dokončení. Pri 
našom audite podpory EÚ na produktívne investície v podnikoch sme zistili, že v 
kritériách výberu sa dostatočne neodrážala potreba, aby projekty financované z EFRR 
viedli k dlhodobým výsledkom166. Navrhované nariadenie o spoločných ustanoveniach 
na obdobie 2021 – 2027 je v tomto konkrétnejšie a požaduje, aby členské štáty 
preskúmali, či príjemcovia majú dostatočné zdroje na pokrytie prevádzkových nákladov 
a nákladov na údržbu167. 

120 V prípade veľkých investičných projektov (nad 50 mil. EUR) v obdobiach 
2007 – 2013 a 2014 – 2020 bolo jedným z cieľov povinnej analýzy nákladov a prínosov 
zabezpečiť finančnú životaschopnosť spolufinancovaných investícií. Veľké projekty bez 
kvalitnej analýzy nákladov a prínosov často viedli k finančne neudržateľným alebo 
nedostatočne využívaným projektom168. Návrhom vynechať v období 2021 – 2027 
veľké projekty, a teda aj povinnú analýzu nákladov a prínosov, sa zvyšuje riziko z 
hľadiska udržateľnosti. 
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Fáza vykonávania 

121 Vo všetkých troch programových obdobiach právne predpisy všeobecne 
zaväzujú príjemcov zachovať projekty počas obdobia 5 rokov od dátumu dokončenia, v 
opačnom prípade musia poskytnuté finančné prostriedky vrátiť169. Pri našom audite 
podpory EÚ na produktívne investície v podnikoch sme zistili, že zákonné obdobie 
udržateľnosti bolo v prípade všetkých kontrolovaných projektov splnené170. 

122 Tieto ustanovenia nezodpovedajú vždy skutočnému životnému cyklu aktív, 
ktorý môže byť oveľa dlhší ako 5 rokov. Tým vzniká riziko, že príjemcovia môžu 
s aktívami po uplynutí stanoveného obdobia voľne nakladať. 

Osobitná správa o podpore podnikateľských inkubátorov z EFRR 

Zistili sme, že zavedené systémy umožňujú, aby veľká časť hodnoty verejného 
financovania prešla po ukončení obdobia udržateľnosti do rúk majiteľov 
inkubátorov171. 

Fáza monitorovania, podávania správ a hodnotenia 

123 Zabezpečenie udržateľnosti si vyžaduje vhodný spôsob monitorovania počas 
celého trvania projektu a po jeho dokončení172. Zistili sme, že údaje o udržateľnosti boli 
niekedy neúplné. 

Osobitná správa o podpore EFRR na produktívne investície v podnikoch 

Zistili sme, že do konca 5-ročného obdobia udržateľnosti nebolo vplyvom 
obmedzených informácií z monitorovania možné v prípade takmer polovice všetkých 
projektov vykonať posúdenie udržateľnosti. Dôvodom bolo, že riadiace orgány 
nezhromaždili potrebné údaje z monitorovania alebo príslušné dokumenty už neboli 
k dispozícii, lebo uplynulo obdobie ich archivovania. Monitorovanie právnych 
požiadaviek na udržateľnosť po dokončení projektu celkovo ostalo svojím rozsahom 
obmedzené a medzi jednotlivými programami sa líšilo. Keďže neexistovala nijaká 
konkrétna právna požiadavka, aby riadiace orgány pokračovali v sledovaní vývoja 
projektov, prestali ho sledovať hneď po uplynutí zákonného obdobia 
udržateľnosti173. 

124 Ďalšou ilustráciou nedostatočnej pozornosti venovanej tejto problematike je 
konštatovanie Európskeho parlamentu, že verejný sektor o túto otázku zaujímal len 
obmedzene, a v dôsledku toho sú k dispozícii iba neúplné údaje o udržateľnosti 
výsledkov projektov spolufinancovaných z EFRR174. Takisto sme nenašli nijaké 
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hodnotenia programov produktívnych investícií, ktoré by obsahovali osobitné 
posúdenie udržateľnosti výsledkov175.  
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Záverečné poznámky 
125 Intervencie v rámci politiky súdržnosti môžu pozitívne ovplyvniť nielen 
výkonnosť členských štátov a regiónov, v ktorých sa vykonávajú, ale môžu viesť aj 
k účinkom presahovania do iných častí EÚ. V záujme ďalšieho posilnenia tohto 
pozitívneho účinku tejto politiky sa EÚ snažila dať väčší dôraz na zameranie výdavkov 
v oblasti politiky súdržnosti na výkonnosť. Rôzne zainteresované strany majú niekedy 
odlišné, ba dokonca protikladné názory na to, ako by sa to malo dosahovať. 

126 Všeobecný legislatívny rámec EÚ aj osobitné pravidlá politiky súdržnosti sa 
postupne vyvíjajú. V súčasnosti zahŕňajú početné kľúčové prvky potrebné na účinný 
systém riadenia výkonnosti, aj keď v návrhoch právnych predpisov na obdobie 
2021 – 2027 sa zameranie na výkonnosť do istej miery oslabuje. Tomuto všeobecnému 
zlepšovaniu rámca však nie vždy zodpovedá spôsob vykonávania politiky. 

127 Hlavné zásady, ktoré sme identifikovali, sa týkajú celého cyklu riadenia politiky 
od strategického plánovania cez vykonávanie až po etapu podávania správ 
a hodnotenia. Nad hlavnými zásadami je koncepcia pridanej hodnoty EÚ – „hodnota 
vyplývajúca z pomoci EÚ dopĺňajúca hodnotu, ktorú by inak vytvorilo samotné 
opatrenie členského štátu“. V minulosti sme už zdôraznili, že je nepravdepodobné, aby 
výdavkové programy, ktoré podľa definície neprinášajú pridanú hodnotu EÚ, 
predstavovali efektívne a účinné využitie peňazí daňových poplatníkov EÚ. Zistili sme 
takisto, že skutočnú pridanú hodnotu EÚ bolo často ťažké identifikovať, najmä 
v prípade zdieľaného riadenia, ktoré sa uplatňuje aj v politike súdržnosti. 

128 Na riešenie oblastí, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, sme v minulosti 
v našich správach vydali odporúčania. Tie zahŕňajú: 

o potreba jasných priorít EÚ – s príslušnými cieľovými hodnotami – ku ktorých 
plneniu by výdavky na politiku súdržnosti mali prispievať, zefektívnenie a 
zjednodušenie strategických rámcov v záujme dosahovania jasného súboru cieľov 
na vysokej úrovni a zabezpečenie lepšieho funkčného spracovania strategických 
cieľov (hlavná zásada č. 1), 

o pri revíziách programov by sa mali brať do úvahy výkonnostné faktory vrátane 
lepších výsledkov (hlavná zásada č. 9). 

129 Poukázali sme takisto na skutočnosť, že legislatívny rámec by mal byť 
pripravený už na začiatku programového obdobia, keďže oneskorenia pri jeho 
vykonávaní majú nepriaznivý vplyv na ďalšie fázy cyklu. Kumulatívne oneskorenia 
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realizácie spolu s prekrývaním období oprávnenosti odvádzajú pozornosť od 
výkonnostných faktorov v snahe využiť prostriedky (pozri hlavnú zásadu č. 7) a 
obmedzujú využiteľnosť údajov o výkonnosti na účely hodnotenia alebo strategického 
plánovania (pozri hlavné zásady č. 12 a č. 13). 
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Príloha 

Príloha I – Vývoj zamerania na výkonnosť v právnych predpisoch politiky súdržnosti 
V tabuľke sa ku každej hlavnej zásade uvádza, či boli kritériá, z ktorých vychádzame pri posudzovaní, zavedené v právnych predpisoch 
týkajúcich sa príslušných programov politiky súdržnosti. Väčšinu kritérií sme oproti analýze jednotlivých hlavných zásad v hlavnom texte rozšírili 
o ďalšie podrobnosti. S cieľom poskytnúť úplný obraz sme analyzovali všetky programové obdobia od nástupu politiky súdržnosti. 

 
1989 –  
1993 

1994 – 
1999 

2000 – 
2006 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

Zásady určujúce strategické plánovanie       

1. EÚ má sformulovanú jasnú a konzistentnú víziu, čo chce dosahovať prostredníctvom fondov v oblasti politiky súdržnosti, ktorú si zainteresované strany potrebujú 
osvojiť a sfunkčniť 
Existencia celkovej plošnej stratégie EÚ       

Strategické ciele EÚ premietnuté do cieľov na účely politiky súdržnosti       

2. Pri prideľovaní finančných prostriedkov členským štátom sa zohľadňujú zistené potreby a údaje o výkonnosti 
V právnych predpisoch je stanovená metóda prideľovania prostriedkov       
Prideľovanie prostriedkov podľa HDP       
Prideľovanie prostriedkov podľa potrieb v konkrétnych oblastiach       
Prideľovanie prostriedkov s ohľadom na minulú výkonnosť       

Zásady určujúce tvorbu programov       

3. K dispozícii je jasná intervenčná logika 
Existencia povinnej národnej stratégie (napr. národný strategický referenčný rámec, partnerská dohoda)       
Vymedzenie cieľov a priorít na vnútroštátnej úrovni       
Spoločná plošná stratégia EÚ premietnutá do zámerov a cieľov na vnútroštátnej úrovni (hlavné očakávané 
výsledky) 

      

Zistenie a formulovanie potrieb na vnútroštátnej úrovni       
Existencia povinných programov       
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1989 –  
1993 

1994 – 
1999 

2000 – 
2006 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

Zistenie a formulovanie potrieb na programovej úrovni       
Vymedzenie cieľov na programovej úrovni       
Vymedzenie opatrení podľa cieľov na programovej úrovni       
Normalizovaná šablóna programov s harmonizovaným popisom intervenčnej logiky       
Rozpis finančných údajov podľa intervenčných kódov na programovej úrovni       
4. Financovanie má byť dobre cielené 
Existencia požiadaviek na tematické zameranie, ktoré zaväzujú všetky členské štáty, aby pridelili určité 
finančné prostriedky na prioritné oblasti EÚ 

      

Existencia ex ante kondicionalít/základných podmienok, ktoré pomáhajú sústrediť finančné prostriedky na 
cieľové oblasti/typy príjemcov 

      

5. Je zavedený jednoduchý a konzistentný rámec merania výkonnosti 
Ukazovatele výstupov (podľa programu)       
Ukazovatele výstupov (spoločné pre EFRR/KF/ESF)       
Ukazovatele výsledkov (podľa programu)       
Ukazovatele výsledkov (spoločné pre EFRR/KF/ESF)       
Povinné zahrnutie ukazovateľov výstupov a výsledkov do programov na začiatku (pri schvaľovaní programu)       
Východiskové a cieľové hodnoty výstupov a výsledkov sa konkrétne požadujú v šablóne programu       
Požadujú sa priebežné hodnoty výstupov (*v období 2014 – 2020 obmedzené len na výkonnostný rámec)       
Požadujú sa priebežné hodnoty výsledkov (*v období 2014 – 2020 obmedzené len na výkonnostný rámec)       
Harmonizované vymedzenie ukazovateľov výstupov a výsledkov v oblasti politiky súdržnosti       
6. Sú zavedené mechanizmy na stimulovanie výkonnosti 
Je potrebné naplniť určité strategické/regulačné podmienky na účinné využívanie prostriedkov (ex ante 
kondicionality/základné podmienky) 

      

Povinná výkonnostná rezerva/preskúmanie v polovici obdobia s ohľadom na výkonnosť na programovej 
úrovni 

      

Vyplatenie konečného zostatku programu prepojené s dosiahnutím cieľov (pri ukončení)       

Finančné opravy v projektoch v prípade nesplnenia odsúhlasených výsledkov (*obmedzené len na 
výkonnostný rámec) 

      

Priama tvorba rozpočtu na základe výkonnosti – platby po splnení podmienok a dosiahnutí výsledkov 
(voliteľné) 
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1989 –  
1993 

1994 – 
1999 

2000 – 
2006 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

Prepojenie úhrady z finančných prostriedkov EÚ s dodržiavaním podmienok správy ekonomických záležitostí 
(európsky semester) 

      

Zásady určujúce vykonávanie       

7. Členské štáty vynakladajú finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti včas 
Lehoty na predloženie národných stratégií a programov       

Jasné časové podmienky určenia riadiacich orgánov (podľa potreby)       

Jednoduchší proces určenia riadiacich orgánov (preberanie z predchádzajúcich systémov)       
Existencia finančných pravidiel o včasnom vynakladaní výdavkov (pravidlo N + 2 alebo N + 3)       

Lehoty na predloženie záverečnej dokumentácie (14 alebo 15 mesiacov po skončení obdobia oprávnenosti)       
Lehota na posúdenie ukončenia a vyplatenie konečného zostatku zo strany Komisie       

Zahrnutie šablón programových dokumentov do nariadenia o spoločných ustanovení       
Požiadavky na zabezpečenie včasného vykonávania projektov       

8. Pri výbere a realizácii projektov sa uplatňuje prístup zameraný na výkonnosť 
Požiadavka, aby si členské štáty stanovili a uplatňovali kritériá výberu projektov       
Požiadavka, aby členské štáty poskytovali informácie o možnostiach financovania a postupoch výberu 
potenciálnych príjemcov 

      

Požiadavka, aby členské štáty v kritériách výberu zabezpečili, že vybrané projekty budú prispievať 
k dosahovaniu stanovených cieľov a výsledkov 

      

Existujú ďalšie kvalitatívne požiadavky na kritériá výberu (nákladová účinnosť, splnenie základných 
podmienok) 

      

V kritériách výberu sa požaduje uvedenie aspoň jedného ukazovateľa výsledkov, ktorý zodpovedá cieľom 
programu 

      

Požiadavka, aby členské štáty určili priority pri výbere projektov       
Komisia môže vysloviť pripomienky ku kritériám výberu a členské štáty musia tieto pripomienky zohľadniť       
Povinné zahrnutie ukazovateľov výkonnosti do dohôd o grantoch       
Povinnosť realizovať financované projekty nákladovo najúčinnejším spôsobom (uplatnenie právnych 
predpisov o verejnom obstarávaní)       

Povinnosť realizovať financované projekty nákladovo najúčinnejším spôsobom (analýza nákladov a prínosov, 
medzera vo financovaní) 
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1989 –  
1993 

1994 – 
1999 

2000 – 
2006 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

9. Pri revízii programov sa využívajú informácie o výkonnostných faktoroch vrátane výsledkov 
Zmeny programov sú možné len za určitých podmienok (napr. sociálno-ekonomické okolnosti, ťažkosti pri 
realizácii) 

      

Povinné posúdenie vplyvu zmien na ciele (zo strany členských štátov a Komisie) a povinnosť odôvodniť 
navrhované zmeny programov 

      

Povinné posúdenie vplyvu zmien na ukazovatele vo výkonnostnom rámci       

Všetky revízie programov musí schváliť Komisia       

Zásady určujúce monitorovanie a podávanie správ       

10. Systémy monitorovania zabezpečujú včasné a kvalitné údaje o výkonnosti 
Požiadavka, aby členské štáty zaviedli systém na záznam a ukladanie údajov z monitorovania v digitálnej 
podobe 

      

Požiadavka, aby členské štáty vo svojich programových dokumentoch opísali opatrenia na zhromažďovanie a 
spracovanie údajov (ex ante kondicionalita 7) 

      

Fungovanie systému kontroluje v počiatočnej fáze vykonávania nezávislý orgán auditu       

Povinná elektronická výmena informácií medzi príjemcami a príslušnými orgánmi (e-súdržnosť)       
Požiadavka, aby členské štáty poskytovali údaje elektronicky prostredníctvom IT systému Komisie v 
štruktúrovanej forme 

      

Riadiace orgány potvrdzujú Komisii spoľahlivosť údajov o výkonnosti vo vyhlásení riadiaceho subjektu       
Orgány auditu potvrdzujú posúdenie spoľahlivosti údajov o výkonnosti riadiacimi orgánmi v audítorských 
stanoviskách 

      

Monitorovací výbor skúma a potvrdzuje kvalitu údajov predkladaných riadiacimi orgánmi Komisii       

Úloha Komisie pri skúmaní údajov je uvedená v nariadení o spoločných ustanoveniach       

Komisia môže pozastaviť platby v prípade, že monitorovací systém alebo údaje o spoločných a špecifických 
ukazovateľoch sú nedostatočnej kvality a spoľahlivosti        

11. Zodpovednosť za výkonnosť je jasne stanovená 
Požiadavka, aby členské štáty poskytovali Komisii údaje o výkonnosti programov za všetky fondy       
Povinné výročné správy členských štátov o vykonávaní       

Strategické správy požadované Komisiou       

Údaje o výkonnosti sú pohotovo a verejne prístupné online       
Komisia je povinná pri ukončení programu priamo prijať dosiahnuté výstupy a výstupy       
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1989 –  
1993 

1994 – 
1999 

2000 – 
2006 

2007 – 
2013 

2014 – 
2020 

2021 – 
2027 

12. Údaje o výkonnosti sa využívajú na prijímanie nápravných opatrení a na podporu procesu strategického plánovania 
Počíta sa s využitím údajov o výkonnosti pri rozhodovaní na strategickej úrovni (preskúmanie v polovici 
obdobia) 

      

Počíta sa s využitím údajov o výkonnosti pri rozhodovaní na programovej úrovni (výkonnostná rezerva, 
preskúmanie v polovici obdobia a opravy v prípade nedostatočnej výkonnosti) 

      

Formálne schválenie výkonnosti programov Komisiou       
Formálne schválenie výkonnosti programov monitorovacím výborom        
Výročné hodnotiace zasadnutie medzi Komisiou a členskými štátmi na preskúmanie výkonnosti každého 
programu.       

Zásada určujúca hodnotenie       

13. Hodnotenia na úrovni programov a politík sa uplatňujú pri prijímaní rozhodnutí 
Ex ante posúdenie vplyvu právnych predpisov politiky súdržnosti Komisiou       

Povinné ex ante hodnotenie programov členskými štátmi       
Povinné hodnotenie programov členskými štátmi v polovici trvania z hľadiska účinnosti       
Povinné ex post hodnotenie programov členskými štátmi       
Povinné hodnotenie politiky/fondov Komisiou v polovici trvania       
Povinné ex post hodnotenie programov/fondov Komisiou       

Prierezová zásada       

14. Do cyklu je zakomponovaná udržateľnosť na zabezpečenie dlhodobej účinnosti verejných intervencií 
Riadiace orgány sú povinné pri výbere projektov preskúmať (finančné a administratívne) kapacity príjemcu na 
udržanie projektov       

Členské štáty sú povinné preskúmať, či príjemcovia disponujú dostatočnými zdrojmi na pokrytie 
prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu       

K väčším projektom (nad 50 mil. EUR) sa musí priložiť analýza nákladov a prínosov, ktorá preukazuje ich 
finančnú životaschopnosť d)      

Príjemcovia sú povinní udržať projekty (projekty/produktívne investície a infraštruktúru) aspoň 5 rokov       
V ex ante kondicionalitách alebo základných podmienkach sa požaduje strategický rámec na zabezpečenie 
udržateľnosti investícií       



 56 

 

Koncové poznámky 
1 Nariadenie o rozpočtových pravidlách, článok 33. 

2 Články 174 a 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

3 Lisabonská stratégia nadobudla účinnosť približne v čase programového obdobia 
2000 – 2006, ale v legislatívnom rámci politiky súdržnosti na toto obdobie sa ešte 
neprejavila. 

4 COM(2018) 375 z 29.5.2018. 

5 KOM(2010) 700 v konečnom znení z 19. októbra 2010 – Preskúmanie rozpočtu EÚ. 

6 Nariadenie o spoločných ustanoveniach (EÚ) č. 1303/2013, preambula a oznámenie 
Komisie. 

7  Dôvodová správa, časť 5, COM(2018) 375 final. 

8 Pokiaľ ide o obdobie 2021 – 2027, Komisia uvádza, že jej cieľom je návrhov v rámci 
budúcej politiky súdržnosti je podpora dosahovania politických priorít 
odsúhlasených v Bratislave a Ríme. 

9 Výročná správa za rok 2010, bod 8.33. 

10 Stanovisko č. 6/2018, bod 13. 

11 Stanovisko č. 6/2018, bod 17. 

12 Informačný dokument: Návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na 
obdobie 2021 – 2027, bod 16. 

13 Výročná správa za rok 2017, bod 3.9. 

14 Výročná správa za rok 2017, bod 3.85. 

15  Výročná správa za rok 2014, body 3.9, 3.87 a 3.97. 

16  Výskum pre výbor REGI – Základné piliere politiky súdržnosti EÚ – prvé úvahy, 2017, 
EP s. 25, Porovnávacia štúdia vízií a možností politiky súdržnosti po roku 2013, 2011, 
EP s. 53 a 56, Zostavenie rozpočtu a výkonnosť v Európskej únii: Prieskum OECD 
v rámci rozpočtu EÚ zameraného na výsledky, OECD 2017, s. 2. 

17  Výročná správa za rok 2014, bod 3.17. Ďalšie príklady: osobitná správa č. 16/2015, 
bod 120, osobitná správa č. 18/2017, bod 78, osobitná správa č. 19/2018, bod 97, 
osobitná správa č. 23/2018, bod 85. 

18 Osobitná správa č. 13/2017, bod 88. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 2/2015, bod 110, osobitná správa č. 3/2015, bod 89, osobitná 
správa č. 8/2016, bod 99. 
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19 Osobitná správa č. 19/2018, body 26 až 39, a situačná spáva: Na ceste k úspešnému 

odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať, bod 68. Ďalšie príklady 
na ilustráciu tohto problému: osobitná správa č. 5/2017, bod 160, osobitná správa 
č. 1/2015, bod 53, osobitná správa č. 18/2017, bod 82, informačný dokument 
Integrácia migrantov VII, osobitná správa č. 23/2018, bod 88, osobitná správa 
č. 23/2015, bod 182. 

20 Osobitná správa č. 16/2016, body II, VII, VIII. 

21 Výročná správa za rok 2010, bod 8.33, a výročná správa za rok 2014, bod 3.97. 

22  Výskum pre výbor REGI: Vykonávanie politiky súdržnosti v programovom období 
2014 – 2020, EP 2016, s. 62, a Porovnávacia štúdia vízií a možností politiky 
súdržnosti po roku 2013, EP 2011, s. 62. 

23 Osobitná správa č. 12/2018, bod 80. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 1/2015, bod 53, osobitná správa č. 14/2016, body 30 a 131, 
osobitná správa č. 18/2017, bod 78, osobitná správa č. 25/2012, bod 63. 

24 Zostavenie rozpočtu a výkonnosť v Európskej únii: Prieskum OECD v rámci rozpočtu 
EÚ zameraného na výsledky, OECD 2017, s. 2. 

25 Piata správa o hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti, COM 2010 xxiv. 

26 Rozmer politiky súdržnosti pri vykonávaní stratégie Európa 2020, EP 2015, s. 13. 

27 Výročná správa za rok 2014, body 3.88 a 3.97. 

28 Výročná správa za rok 2014, body 3.47, 3.48 a 3.91. 

29 Výročná správa za rok 2014, odpoveď Komisie na bod 3.13. 

30 Výročná správa z rok 2012, bod 10.4. 

31 Rýchle preskúmanie: Prideľovanie finančných prostriedkov na politiku súdržnosti na 
obdobie 2021 – 2027 medzi členské štáty (2019). 

32 V rámci berlínskej metódy sa používajú rôzne spôsoby výpočtu pre tri rozličné 
kategórie regiónov (menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny). 

33 Výročná správa z rok 2017, bod 3.6. 

34  OECD (2017), Budgeting and Performance in the European Union – A review in the 
context of EU Budget Focused on Results (Zostavenie rozpočtu a výkonnosť v 
Európskej únii: Prieskum v rámci rozpočtu EÚ zameraného na výsledky), s. 32. 

35 Stanovisko č. 7/2011, bod 4, osobitná správa č. 17/2018, bod 82. 

36  OECD (2017), Budgeting and Performance in the European Union – A review in the 
context of EU Budget Focused on Results (Zostavenie rozpočtu a výkonnosť v 
Európskej únii: Prieskum v rámci rozpočtu EÚ zameraného na výsledky), časti 1.2.1, 
1.2.2 a 1.2.3. 
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37 Nazýva sa rámec podpory Spoločenstva (v programovom období 2000 – 2006), NSRF 

(národný strategický referenčný rámec, v období 2007 – 2013), resp. partnerská 
dohoda (v obdobiach 2014 – 2020 a 2021 – 2027). 

38 Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, preambula (88) a článok 55. 

39 Výročná správa z rok 2014, bod 3.58. 

40 Európsky parlament, Účinnosť a pridaná hodnota súdržnosti, neoficiálny dokument 
o posúdení vykonávania reformy v oblasti tvorby programov politiky súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020, 2015, s. 15. 

41 Stanovisko č. 6/2018, body 54 a 55. 

42 Osobitná správa č. 19/2018, bod 99. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 6/20147, bod 28, osobitná správa č. 8/2015, body 65 – 66, 
osobitná správa č. 8/2016, bod 99, osobitná správa č. 5/2017, bod 170, osobitná 
správa č. 21/2012, bod 51, osobitná správa č. 23/2012, bod 67, osobitná správa 
č. 23/2015, bod 175, osobitná správa č. 16/2016, bod 27. 

43 Osobitná správa č. 5/2017, body 143 a 165. 

44 Osobitná správa č. 2/2012, body 116 a 115, a osobitná správa č. 19/2016, bod 150. 

45 Osobitná správa č. 19/2016, bod 150. Ďalším príkladom tohto problému je osobitná 
správa č. 14/2016, bod 47. 

46 Osobitná správa č. 25/2012, bod 18, osobitná správa č. 23/2015, body 170 – 171. 

47 Stanovisko č. 7/2011, bod 11. 

48 Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach – COM(2018) 375, článok 4, návrh 
nariadenia o EFRR/KF – COM(2018) 372, článok 3, návrh nariadenia o ESF+ – 
COM(2018) 382, článok 7. 

49 Osobitná správa č. 2/2017, body 68, 70 a tabuľky 2 a 3. 

50 Stanovisko č. 6/2018, bod 18, a osobitná správa č. 2/2017, body 67 až 80. 

51 Európsky parlament: Strategická spojitosť politiky súdržnosti: porovnanie 
programových období 2007 – 2013 a 2014 – 2020, s. 51, Výskum pre výbor REGI – 
Základné piliere politiky súdržnosti EÚ – prvé úvahy, 2017, EP s. 19. 

52 Ex ante kondicionality sú zhrnutím regulačných, strategických a inštitucionálnych 
podmienok, ktoré by mali byť splnené ešte pred vykonávaním programov (v období 
2014 – 2020). 

53 Pozri hlavnú zásadu č. 3 – 1. všetky príklady okrem nedávnej správy 19/2018. 

54 Osobitná správa č. 15/2017, príloha II, bod 1. 

55 Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach, COM(2018) 375, článok 11. 
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56 Výročná správa za rok 2015, body 3.54 a 3.92. 

57 Osobitná správa č. 21/2018, bod 81. Ďalším príkladom tohto problému je osobitná 
správa č. 2/2017, bod 137. 

58 Stanovisko č. 6/2018, bod 58. 

59 Integrácia migrantov s pôvodom mimo EÚ (2/2018) VIII. Ďalšími príkladmi tohto 
problému sú osobitná správa č. 16/2016, bod 48, osobitná správa č. 21/2018, 
bod 67, osobitná správa č. 1/2017, bod 84, osobitná správa č. 12/2014, bod 33, 
osobitná správa č. 23/2015, bod 169, osobitná správa č. 2/2012, bod 121, osobitná 
správa č. 25/2012, bod 61. 

60 Výročná správa za rok 2014, body 3.55 a 3.92, osobitná správa č. 2/2017, bod 75, 
tabuľka 5 a body 124 až 126. 

61 Výročná správa z rok 2014, bod 3.49. 

62  Napríklad osobitná správa č. 21/2012, bod 51. 

63 Výročná správa za rok 2014, body 3.50 a 3.92. 

64 Výročná správa za rok 2014, bod 3.51, a osobitná správa č. 2/2017, príloha I. 

65 Výročná správa z rok 2014, bod 3.52. 

66 Stanovisko č. 6/2018, bod 59. 

67 Informačný dokument Budúcnosť financií EÚ, bod 38, a stanovisko č. 6/2018, body 
66 a 67. 

68  Informačný dokument Zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti po roku 2020, bod 
59, a osobitná správa č. 2/2017, bod 147. 

69 Stanovisko č. 6/2018, bod 66. 

70  Komisia má možnosť pozastaviť platby v prípade závažných nedostatkov v plnení 
prioritných čiastkových cieľov (čl. 142 ods. 1 písm. f)) nariadenia 1303/2013) a uložiť 
finančné opravy v prípade závažného nesplnenia cieľov (čl. 144 ods. 4 nariadenia 
1303/2013). 

71 Stanovisko č. 7/2011, bod 18, výročná správa za rok 2014, bod 3.64. 

72 Osobitná správa č. 21/2018, bod 83, osobitná správa č. 15/2017, bod 106. 

73 Stanovisko č. 6/2018, bod 77. 

74 Stanovisko č. 6/2018, body 45 a 46. 

75 Osobitná správa č. 15/2017, body 60 a 61. 

76 Správa Svetovej banky o politike súdržnosti v EÚ, 2018, s. 131. 

77 Výročná správa za rok 2014, bod 3.63. 
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78 Osobitná správa č. 36/2016, bod 126. 

79 Stanovisko č. 6/2018, bod 76. 

80 Výročná správa za rok 2014, bod 6.85 a rámček 6.9. 

81 Osobitná správa č. 17/2018, bod 82. 

82 Osobitná správa č. 17/2018, bod 26. 

83 Osobitná správa č. 17/2018, bod 14. 

84 Osobitná správa č. 17/2018, bod 83. 

85 Osobitná správa č. 2/2017, bod IV. 

86 Osobitná správa č. 17/2018, bod 16. 

87 Osobitná správa č. 17/2018, bod 83, a ilustrácia 4, a osobitná správa č. 2/2017, 
bod 49. 

88 Osobitná správa č. 17/2018, body 14 a 18. 

89 Stanovisko č. 6/2018, bod 52. 

90 Stanovisko č. 6/2018, body 47 a 100. 

91 Osobitná správa č. 2/2015, bod 40, osobitná správa č. 1/2014, bod 51, osobitná 
správa č. 2/2012, bod 122, osobitná správa č. 2/2015, bod 109. 

92 Osobitná správa č. 2/2015, bod 40. 

93 Osobitná správa č. 17/2018, bod 84. 

94 Osobitná správa č. 17/2018, bod 9. 

95 Stanovisko č. 6/2018, bod 26. 

96 Výročná správa za rok 2017, bod 2.19. 

97 Osobitná správa č. 36/2016, bod 129. 

98 Osobitná správa č. 21/2018, bod 6. 

99 Účinnosť a pridaná hodnota súdržnosti, neoficiálny dokument o posúdení 
vykonávania reformy v oblasti tvorby programov politiky súdržnosti na obdobie 
2014 – 2020, EP 2015, s. 18. 

100 Osobitná správa č. 21/2018, bod 75. 

101 Osobitná správa č. 21/2018, bod 75. 

102 Osobitná správa č. 21/2018, bod 77. 

103 Napríklad osobitná správa č. 20/2014, bod 64. 
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104 Stanovisko č. 6/2018, body 85 a 86. V návrhu nariadenia o spoločných 

ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje udeliť Komisii ďalšie právomoci 
pri schvaľovaní kritérií výberu (čl. 67 ods. 2) a požaduje sa, aby sa projekty zoradili 
podľa priority (čl. 67 ods. 1) a aby sa vyberali so zreteľom na zabezpečenie súladu 
činností s príslušnými stratégiami v rámci plnenia základných podmienok (čl. 67 ods. 
3 písm. b))a zaistenie najlepšieho pomeru medzi výškou podpory, vykonanými 
činnosťami a dosiahnutými cieľmi (čl. 67 ods. 3 písm. c)). 

105 Osobitná správa č. 21/2018, bod 83 – Odporúčanie 1. 

106 Osobitná správa č. 21/2018, bod 82. 

107 Osobitná správa č. 21/2018, bod 82. 

108 Stanovisko č. 6/2018, body 93, 94 a 97. 

109 Osobitná správa č. 21/2012, bod 51. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 6/2014, bod 52, osobitná správa č. 21/2014, bod 70, osobitná 
správa č. 5/2013, bod 53. 

110 Osobitná správa č. 17/2018, body 87 a 90. 

111 V článku 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 sa uvádza, že 
operačný program sa môže revidovať v prípade významných sociálno-ekonomických 
zmien, zásadných zmien priorít EÚ alebo vnútroštátnych či regionálnych priorít 
alebo v prípade hodnotenia poukazujúceho na výrazný odklon od pôvodne 
stanovených cieľov, alebo v dôsledku ťažkostí pri vykonávaní. 

112 Článok 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013. 

113 Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013. 

114 Stanovisko č. 6/2018, body 29 a 45. 

115 Článok 19 ods. 5 dokumentu COM(2018) 375 final. 

116 Stanovisko č. 6/2018, body 27 a 30. 

117 Osobitná správa č. 17/2015, bod 78. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 17/2018, bod 87, osobitná správa č. 17/2018, bod 90. 

118 Výročná správa za rok 2013, bod 10.14. 

119 Osobitná správa č. 20/2014, bod 65. Ďalší príklad na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 17/2018, bod 52 a rámček 5. 

120 Osobitná správa č. 16/2016, bod 44. 

121 Osobitná správa č. 16/2016, body 42, 43 a 84. 
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122 Osobitná správa č. 21/2018, bod 38. 

123 Osobitná správa č. 21/2018, body 39 a 79. 

124 Článok 63 ods. 4 dokumentu COM(2018) 375 final. 

125 Stanovisko č. 6/2018, bod 64. 

126 Osobitná správa č. 05/2017, bod 173. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
Osobitná správa č. 12/2017, bod 109, osobitná správa č. 2/2012, bod 121, osobitná 
správa č. 8/2015, bod 69, osobitná správa č. 23/2015, bod 169, osobitná správa 
č. 2/2015, bod 112, osobitná správa č. 3/2016, bod 117, osobitná správa č. 23/2016, 
bod 35, osobitná správa č. 14/2016, bod 130, osobitná správa č. 14/2016, bod 88, 
osobitná správa č. 4/2016, bod 89, osobitná správa č. 14/2016, bod 84, výročná 
správa za rok 2010, body 8.28 a 8.29, osobitná správa č. 8/2018, bod 102, 
a osobitná správa č. 21/2012, bod 51. 

127 Osobitná správa č. 17/2015, odpoveď Komisie na bod 85, 86 a odporúčanie 3. 

128 Osobitná správa č. 20/2014, bod 66. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
osobitná správa č. 36/2016, bod 126, osobitná správa č. 20/2012, bod 73, osobitná 
správa č. 20/2014, bod 66. 

129 Osobitná správa č. 21/2018, bod 79. Ďalšie príklady na ilustráciu tohto problému: 
výročná správa za rok 2010, body 8.28 a 8.29, osobitná správa č. 17/2015, bod 85, 
osobitná správa č. 17/2015, bod 86. 

130 Stanovisko č. 6/2018, bod 64. 

131 Výročná správa za rok 2010, bod 8.58. 

132 Napríklad osobitná správa č. 25/2012, bod 63, výročná správa za rok 2014, bod 3.89, 
osobitná správa č. 21/2018, bod 72, a výročná správa za rok 2017, bod 3.81. 

133 Výročná správa za rok 2016, bod 3.77, odporúčanie 2, Informačný dokument: Návrh 
Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027, bod 38. 

134 Výročná správa za rok 2016, bod 3.24 okruh a). 

135 Výročná správa za rok 2016, bod 3.28 okruh b), výročná správa za rok 2016, 
bod 3.32. 

136 Výročná správa za rok 2016, body 3.73 až 3.77, a odporúčanie 6. 

137 Stanovisko č. 6/2018, bod 67. 

138 Stanovisko č. 6/2018, bod 10. 

139 Výročná správa z rok 2014, bod 3.34. 

140 Osobitná správa č. 36/2016, bod 123. 
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141 Výročná správa za rok 2013, bod 10.61. 

142 Výročná správa za rok 2016, bod 3.73 – 5. 

143 Výročná správa za rok 2017, bod 3.2. 

144 Stanovisko č. 6/2018, bod 67. 

145 Stanovisko č. 6/2018, bod 66. 

146  Výskum pre výbor REGI: Vykonávanie politiky súdržnosti na programové obdobie 
2014 – 2020, 2016, EP s. 8. 

147 Osobitná správa č. 3/2010, bod 86. 

148 Osobitná správa č. 17/2015, body 69 až 72, a rámček 9. Ďalšie príklady na ilustráciu 
tohto problému: Osobitná správa č. 12/2017, bod 109, osobitná správa č. 20/2014, 
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Tím EDA 
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komora II Investície na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia, ktorej predsedá členka 
EDA Iliana Ivanova. Túto úlohu viedla členka EDA Iliana Ivanova, ktorej podporu 
poskytol Mihail Stefanov, vedúci kabinetu a James Verity, atašé kabinetu, Emmanuel 
Rauch, hlavný manažér, Florence Fornaroli, vedúca úlohy, Bernard Witkos, Nils Odins 
a Zhivka Kalaydzhieva. 
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