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Audit v oblasti vonkajších opatrení EÚ: 

Audítori EÚ varujú nadchádzajúcu Komisiu v súvislosti s využívaním 
kombinovania  

 „Kombinovanie je novým prevratným trendom vo financovaní rozvojovej politiky EÚ. Keďže bude 
nadchádzajúca Komisia pracovať v obmedzujúcich rozpočtových podmienkach, bude pod 
obrovským tlakom, aby v maximálnej možnej miere využívala finančné prostriedky EÚ na 
prilákanie pôžičiek,“ uviedol Karel Pinxten, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Je veľmi 
dôležité, aby sa kombinovanie využívalo len v prípadoch, keď Komisia jasne preukáže jeho pridanú 
hodnotu. Pri audite sa ukázalo, že v minulosti to nebolo stále tak,“ pokračoval Karel Pinxten. 

Pri takmer polovici projektov, ktoré audítori preskúmali, neboli k dispozícii dostatočné dôkazy, na 
základe ktorých by sa dalo usúdiť, že granty boli oprávnené. V niekoľkých prípadoch skutočnosti 
nasvedčovali tomu, že investície by sa realizovali aj bez príspevku EÚ.  

Hoci sa v správe Európskeho dvora audítorov (EDA), ktorá bola uverejnená dnes, predkladá 
pozitívny verdikt, pokiaľ ide o koncepciu a všeobecnú účinnosť kombinovania grantov v rámci 
regionálnych investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií, poukazuje sa v nej aj na 
niekoľko kľúčových problémov, ktoré je potrebné bezodkladne riešiť. 

Karel Pinxten spomenul riziká, ktoré vznikajú, ak sa kombinovanie nevyužíva dostatočne opatrne 
a pozorne: „V prvom rade, keď sa poskytuje podpora na programy či projekty, ktoré by sa 
realizovali aj bez nej, môže ísť o plytvanie finančnými prostriedkami EÚ určenými na rozvoj. Pri 
využívaní kombinovaných nástrojov musí Komisia urobiť všetko pre to, aby sa nestala 
„sponzorom“ finančných inštitúcií. A po druhé, ak sa kombinovanie nevyužíva dostatočne opatrne, 
v niektorých krajinách tretieho sveta, ktoré majú obmedzené príjmy na splácanie úrokov, to môže 
viesť k dlhovej bubline.“ 

Komisia naznačila, že by chcela rozšíriť využívanie kombinovania, čo si v budúcnosti bude 
vyžadovať značnú sumu rozvojovej pomoci. K 31. 12. 2013 Komisia už v rámci regionálnych 
investičných nástrojov uzavrela zmluvy v hodnote 1,6 mld. EUR.  
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Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú zistenia vybraných auditov 
osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

V tejto osobitnej správe (č. 16/2014) pod názvom „Účinnosť kombinovania grantov v rámci regionálnych 
investičných nástrojov s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ“ sa skúma 
spôsob usporiadania a riadenie investičných nástrojov, ako aj otázka, či sa využívaním kombinovania 
dosiahli plánované prínosy. 

Od roku 2007 Komisia vytvorila osem regionálnych investičných nástrojov, ktoré pokrývajú celú oblasť jej 
vonkajšej spolupráce. Tieto nástroje zlučujú granty financované z Európskych rozvojových fondov 
a zo všeobecného rozpočtu EÚ s pôžičkami najmä od európskych finančných inštitúcií zameraných 
na oblasť rozvoja. V niektorých prípadoch navyše členské štáty poskytujú priame príspevky. Kombinovaním 
sa majú konkrétne využiť investičné príležitosti, zvyčajne veľké projekty infraštruktúry, ktoré by sa dali 
realizovať, no nepriťahujú dostatočné financovanie z trhových zdrojov. 

Dvor audítorov pri audite zistil, že kombinovanie grantov v rámci regionálnych investičných nástrojov 
s pôžičkami od finančných inštitúcií na podporu vonkajších politík EÚ bolo vo všeobecnosti účinné. Dospel 
k záveru, že hoci boli regionálne investičné nástroje dobre nastavené, úplné potenciálne prínosy 
kombinovania sa nedosiahli pre nedostatky v riadení zo strany Komisie. 

V správe sa predkladajú tieto odporúčania: 

1. Komisia by sa mala uistiť, že udeľovanie grantov je založené na zdokumentovanom posúdení ich pridanej 
hodnoty z hľadiska dosahovania cieľov EÚ v oblasti rozvoja, susedstva a rozšírenia. Komisia by v tejto 
súvislosti mala: 

a) zabezpečiť prijatie a uplatňovanie primeraných usmernení s cieľom riadiť účasť Komisie 
vo všetkých fázach procesu schvaľovania a následných opatrení; 
b) prevziať aktívnejšiu úlohu pri identifikovaní a výbere projektov, a to najmä na úrovni delegácií 
EÚ; 
c) zabezpečiť, aby sa žiadosti o granty predkladané výkonným radám na konečné schválenie týkali 
len riadne vypracovaných projektov a aby obsahovali úplné informácie. Konkrétnejšie by sa 
v žiadostiach o grant mala podrobne opísať potreba grantu a jeho pridaná hodnota a objasniť, ako 
sa dospelo k uvedeným sumám; 
d) skrátiť priemerné trvanie procesu schvaľovania tým, že zváži systematickú potrebu predbežných 
schválení. 

2. Komisia by mala finančné prostriedky vyplácať len vtedy, keď ich príjemca potrebuje.  

3. Komisia by mala zlepšiť monitorovanie plnenia grantov EÚ. Komisia by v tejto súvislosti mala: 

a) zaviesť rámec merania výsledkov, ktorý zahŕňa ukazovatele na následnú kontrolu dosahu 
grantov EÚ; 
b) delegáciám EÚ poskytnúť jasné pokyny týkajúce sa ich úlohy pri monitorovaní podpory EÚ 
pre projekty s kombinovaným financovaním; 
c) zahrnúť Trustový fond EÚ – Afrika pre infraštruktúru do procesu monitorovania orientovaného 
na výsledky (ROM) a upraviť metodiku ROM tak, aby zodpovedala osobitných charakteristikám 
kombinovania financovania. 

4. Komisia by mala zvýšiť úsilie o zabezpečenie vhodného zviditeľnenia financovania EÚ tým, že 
pre finančné inštitúcie definuje jasné požiadavky súvisiace so zviditeľňovaním a že od delegácií EÚ bude 
vyžadovať, aby sa podieľali na opatreniach spojených so zviditeľňovaním. 




