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Jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá navrhnuté pre fondy v oblasti
súdržnosti po roku 2020, no sú potrebné dodatočné ochranné
opatrenia, varujú audítori
Podľa stanoviska, ktoré dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, nové plány týkajúce sa toho, ako čerpať fondy
EÚ v oblasti súdržnosti, sú jednoduchšie a flexibilnejšie. Napriek tomu audítori predkladajú niekoľko návrhov,
ako zabezpečiť, aby mali výdavky členských štátov skutočný dosah a boli v súlade s pravidlami.
Navrhované nariadenie o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027 sa vzťahuje na sedem fondov
pre investície v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti, bezpečnosti a ochrany hraníc a opatrenia
na podporu migrantov v členských štátoch EÚ. Objem týchto fondov dovedna by mohol dosiahnuť približne
360 mld. EUR, až tretinu celkového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027. V nariadení sa vymedzujú spoločné
ciele politiky, stanovujú finančné prostriedky pridelené členským štátom a pravidlá pre plánovanie
a presadzovanie politiky.
„Z nášho celkového posúdenia vyplýva, že v návrhu Európskej komisie sa podarilo zjednodušiť text, no dôraz
na optimálne využitie prostriedkov sa nezvýšil a opatrenia v oblasti zodpovednosti boli sčasti výrazne
oslabené”,uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za stanovisko. „Predložili
sme zákonodarným orgánom a Komisii na zváženie 58 návrhov, ktoré v prípade, že budú prijaté, povedú
k účinnejšej a efektívnejšej politike v oblasti súdržnosti“.
Audítori v stanovisku vítajú pretrvávajúce úsilie Európskej komisie o zjednodušenie, ktoré pri správnom
uplatňovaní môže znížiť administratívnu záťaž a presunúť dôraz zo vstupov na výsledky. Mnohé ustanovenia však
nie sú jasné, čo by mohlo viesť k rôznym výkladom a mať vplyv na právnu istotu, konštatujú audítori. Upozorňujú
tiež, že zjednodušenie by nemalo viesť k väčším rizikám spojeným s dodržiavaním pravidiel, či brániť
optimálnemu využívaniu obmedzených finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú k dispozícii.
V dokumente sa tiež uvádza, že Komisia navrhuje päť cieľov na vysokej politickej úrovni, a nie prepojenie
výdavkov so stratégiou na úrovni celej EÚ. Tieto ciele však nie sú navrhnuté tak, aby sa premietli do merateľných
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu
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výsledkov alebo cieľov na úrovni EÚ. V dôsledku toho môže byť navrhovaná reforma ešte menej orientovaná
na výkonnosť ako v období 2014 – 2020, tvrdia audítori.
Audítori zdôrazňujú, že navrhované nariadenie presúva dodatočnú zodpovednosť za riadenie a kontrolu
prostriedkov EÚ na členské štáty. Obmedzenie, či dokonca odstránenie dohľadu Komisie nad tým, ako členské
štáty vynakladajú finančné prostriedky EÚ, by mohlo ohroziť pokrok pri znižovaní úrovne neoprávnených
a neúčinných výdavkov v oblasti súdržnosti, ku ktorému došlo v posledných rokoch, varujú audítori.
Poznámka pre redaktorov
Komisia zverejnila svoj návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach pre sedem fondov EÚ na ďalšie
programové obdobie 2021 – 2027 29. mája 2018. Týchto sedem fondov tvorí Európsky fond regionálneho
rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond (KF), Európsky námorný a rybársky fond (ENRF),
Fond pre azyl a migráciu (AMF), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (BMVI).
Zodpovednosť za riadenie týchto fondov spoločne nesú Komisia a členské štáty.
Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk
k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská poskytujú
nezávislé posúdenie legislatívnych návrhov externého audítora EÚ.
Právny základ návrhu Komisie znamená, že konzultácia s EDA je povinná.
Konečnú podobu nariadenia o spoločných ustanoveniach bude musieť prijať Európsky parlament a Rada, ktorí sú
spoluzákonodarcovia EÚ. Pri pozmeňujúcich návrhoch k návrhu Komisie môžu vychádzať z tohto stanoviska.
EDA uverejní stanovisko k navrhovanej reforme SPP po roku 2020 dňa 7. novembra 2018.
Stanovisko EDA č. 6/2018 k návrhu Komisie nariadenia o spoločných ustanoveniach z 29. mája 2018 je
v súčasnosti dostupné na webovom sídle EDA eca.europa.eu. Ďalšie jazyky budú k dispozícii onedlho.
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