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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Budúce výdavky v poľnohospodárstve postavte 
na ambicióznych a relevantných výkonnostných cieľoch, 
vyzývajú audítori 
Európsky dvor audítorov dnes vyzval k tomu, aby boli budúce výdavky v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) postavené na ambicióznych a relevantných výkonnostných 
cieľoch a aby boli zároveň v plnej miere dodržané požiadavky zákonnosti a riadnosti. Audítori 
ďalej hovoria, že finančné prostriedky by sa mali vynakladať v tých oblastiach, kde môžu 
dosiahnuť významnú pridanú hodnotu EÚ. 

Výzva je súčasťou informačného dokumentu o budúcnosti SPP, ktorý je odpoveďou na oznámenie 
Európskej komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva po roku 2020. SPP je 
v súčasnosti predmetom revízie, pretože aktuálne sedemročné plánovacie obdobie pre financie 
EÚ končí v roku 2020.  

Audítori tvrdia, že niektoré opatrenia v rámci SPP nemajú jasné ciele. Napríklad pre cieľ 
ekologizačného opatrenia zavedeného pri poslednej reforme SPP – zvýšiť environmentálnu 
výkonnosť SPP – neboli stanovené konkrétne cieľové hodnoty, na základe ktorých by sa 
posudzovalo, ako toto opatrenie prispieva k ochrane životného prostredia a klímy. Keď je to 
možné, ciele by mali byť vyčíslené, a to nielen pri výstupoch, ale aj pri výsledkoch a dosahu. 

„Finančné prostriedky sa v poľnohospodárstve niekedy prideľujú tam, kde je pravdepodobné, 
že budú využité v plnej výške, a nie tam, kde riešia kľúčové potreby a zabezpečujú výsledky,“ 
uviedol João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento informačný 
dokument. „To je znakom kultúry vytvárania výdavkov, a nie kultúry výkonnosti.“ 

Audítori oceňujú, že Komisia zohľadnila niekoľko odporúčaní, ktoré predložili v priebehu 
niekoľkých rokov, a Komisia vyhlásila, že má ambíciu vytvoriť nový rámec založený na výkonnosti. 
Upozorňujú však, že niektoré štatistiky nespĺňajú kritériá, ktoré audítori vymedzili vo svojich 
predošlých správach, a je pravdepodobné, že sa budú podporovať opatrenia podobné tým, ktoré 
sa podporovali v minulosti. 

V EÚ v súčasnosti neexistuje štatistický systém, ktorý by poskytoval informácie o životnej úrovni 
poľnohospodárskej komunity. Audítori opakovane vyzývali k zabezpečeniu takýchto údajov, 

http://www.eca.europa.eu/


SK 

 
 
 

 

2 

aby sa na ich základe mohla formulovať politika, ktorá zaistí primeranú životnú úroveň 
poľnohospodárskej komunity i splnenie ostatných cieľov SPP. 

Kľúčovým prvkom úvah Komisie je tzv. nový model vykonávania založený na väčšej pružnosti 
a subsidiarite, ktorý členským štátom ukladá väčšiu zodpovednosť za výkonnosť. Podľa audítorov 
si úspech tohto nového modelu vyžaduje: 

• opatrenia založené na spoľahlivých vedeckých a štatistických dôkazoch, ktoré jasne 
zabezpečia žiadané výsledky, 

• relevantné, ambiciózne a overiteľné cieľové hodnoty pre nové strategické plány SPP, ktoré 
sú zosúladené s cieľmi SPP, 

• spoľahlivý rámec monitorovania a hodnotenia výkonnosti, 

• pevný reťazec vyvodzovania zodpovednosti a auditu poskytujúci uistenie v súvislosti 
so zhodou i s výkonnosťou. 

 

Informačný dokument EDA pod názvom Budúcnosť SPP je dostupný v angličtine na webovej 
stránke EDA (eca.europa.eu). Ostatné jazyky budú k dispozícii zanedlho. 

 


