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Tlačová správa 
Luxemburg 20. júna 2019 

Je potrebné posilniť dôraz na výkonnosť 
výdavkov EÚ v oblasti súdržnosti, tvrdia 
audítori 
Podľa nového informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov si začlenenie účinnosti 
a efektívnosti do politiky EÚ v oblasti súdržnosti vyžaduje väčšie úsilie. Kroky k tomuto cieľu 
v rámci koncepcie právnych predpisov nie vždy zodpovedali účinným opatreniam v praxi, 
konštatujú audítori. Identifikovali viacero oblastí, v ktorých sú možné ďalšie zlepšenia, od 
strategického plánovania a vykonávania politiky až po monitorovanie a hodnotenie. Taktiež 
upozorňujú na to, že napriek tomu, že ďalšie zjednodušenie má veľa výhod, môže znížiť 
zameranie na výkonnosť výdavkov v oblasti súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. 

Na politiku súdržnosti je vyčlenená približne jedna tretina ročného rozpočtu EÚ vo výške 140 mld. 
EUR. Podľa Európskej komisie je zabezpečenie zamerania výdavkov v oblasti súdržnosti 
na výkonnosť jedným zo základných kameňov programového obdobia 2014–2020. Ide tiež 
o jeden z hlavných cieľov, o ktoré sa opierajú legislatívne návrhy Komisie na obdobie 2021 – 
2027. 

„Základom nášho preskúmania je 14 hlavných zásad, ktoré vychádzajú z rozsiahlej audítorskej 
práce v priebehu rokov. Domnievame sa, že tieto zásady sú kľúčové pre zabezpečenie zamerania 
politiky EÚ v oblasti súdržnosti na výkonnosť,„uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora 
audítorov zodpovedná za tento informačný dokument. „Hoci v legislatívnom rámci došlo 
k pozitívnym zmenám, vo viacerých oblastiach, ako je strategické plánovanie, vykonávanie 
politiky a zabezpečenie udržateľnosti, sú možné ďalšie zlepšenia.“ 

Informačný dokument sa zaoberá vývojom snahy EÚ o väčšie zameranie výdavkov v oblasti 
súdržnosti na výkonnosť. Audítori celkovo vítajú pokrok, ku ktorému v posledných rokoch došlo. 
Komisia konkrétne prijala opatrenia na zahrnutie kľúčových prvkov koncepcie, ako je vymedzenie 
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dobrých výsledkov a nevyhnutných podmienok na ich dosahovanie, ako aj spôsoby merania 
výkonnosti a jej vykazovania a hodnotenia. Nie vždy sa však podarilo účinne ich uplatniť v praxi.  

Okrem toho z hľadiska návrhov Komisie na ďalšie programové obdobie (2021 – 2027) audítori 
chvália spôsob, akým sú finančné prostriedky EÚ smerované tam, kde môžu mať najväčší dosah, 
i snahy o posilnenie rámca na meranie výkonnosti. Poukazujú však tiež na absenciu celoeurópskej 
stratégie, ktorá by nadväzovala na stratégiu Európa 2020, a na riziko, že pri revízii programov 
nebudú zohľadňované výkonnostné faktory. 

Audítori napokon zdôrazňujú, že je dôležité, aby Európsky parlament a Rada schválili legislatívny 
rámec včas. Narastajúce oneskorenia pri realizácii spolu s prekrývaním sa období oprávnenosti 
odvádzajú pozornosť členských štátov od výkonnostných faktorov a zameriavajú ju na rýchle 
vynakladanie prostriedkov EÚ, aby o ne členské štáty neprišli. 

 

Poznámky pre redaktorov 

Cieľom politiky súdržnosti EÚ je znižovanie rozdielov medzi regiónmi EÚ v záujme dosahovania 
vyváženého hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja. Na túto politiku sa vynaloží 
približne 350 mld. EUR, čo je jedna tretina rozpočtu EÚ na obdobie 2014 – 2020.  
Informačný dokument je opisný a analytický dokument týkajúci sa konkrétnej oblasti politiky. 
Neobsahuje nové kontrolné zistenia. V súlade so svojou zodpovednosťou podávať správy 
o správnom finančnom riadení EDA výrazným spôsobom prispieva k posunu smerom 
k zabezpečeniu výkonnosti. Analýza v tomto dokumente sa zakladá na rozsiahlej audítorskej práci 
v oblasti súdržnosti vykonanej v posledných desiatich rokoch (69 správ) a dopĺňajú ju 
preskúmania z iných zdrojov.  

Informačný dokument EDA s názvom Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti je dostupný 
v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 
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