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Grécko: technická pomoc by mala byť zameraná 
na „udržateľné reformy“, konštatujú audítori EÚ 
Podľa Európskeho dvora audítorov by technická pomoc určená na pomoc krajinám v kríze, 
akou je Grécko, mala byť zameraná na udržateľné reformy a podporu pokračovania činnosti 
prostredníctvom posilnenia štátnej správy. V novej správe o pracovnej skupine pre Grécko, 
ktorú v roku 2011 zriadila Európska komisia, audítori odporúčajú, aby boli podobné subjekty 
v budúcnosti založené na stratégii s dobre definovanými cieľmi a tiež aby sa pre pomoc 
stanovili priority a aby bola cielená.  

Pracovná skupina sa zamerala na reformu verejnej správy v Grécku, zlepšenie daňového systému a návrat 
k rastu prostredníctvom podpory podnikateľského prostredia. Audítori preskúmali, či splnila svoj mandát 
a účinne prispela k reforme. Dôkazy zozbierali od Komisie, poskytovateľov služieb, gréckych ministerstiev 
a iných zainteresovaných strán. 

„Hoci sa potvrdilo, že pracovná skupina je vhodným mechanizmom poskytovania komplexnej technickej 
pomoci, v koncepcii niektorých projektov sa vyskytli nedostatky a z hľadiska vplyvu na pokrok reformy sa 
dosiahli len zmiešané výsledky,“ uviedol Baudilio Tomé Muguruza, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. 

Technická pomoc sa gréckym orgánom poskytovala v súlade s mandátom, nie vždy však v dostatočnej 
miere posúvala reformy vpred, tvrdia audítori a dodávajú, že toto posúdenie treba vnímať v kontexte 
nestabilnej politickej situácie v Grécku. Naliehavosť situácie spôsobila, že pracovná skupina bola zriadená 
veľmi rýchlo, bez úplnej analýzy iných možností a bez samostatného rozpočtu. Nemala ani jeden ucelený 
strategický dokument o poskytovaní pomoci ani o rozhodovaní o príslušných prioritách. 

Poskytnutie pomoci bolo relevantné a všeobecne v súlade s požiadavkami programov a pracovná skupina 
vypracovala pružný a diverzifikovaný systém poskytovania pomoci. Na úrovni projektov sa však vyskytli 
chyby: postupy na výber poskytovateľov služieb neboli vždy založené na dôkladnej analýze dostupných 
alternatív a v niektorých zmluvách k dlhodobým projektom pomoci sa jasne neuvádzalo, čo mali dodať. 

Systém na monitorovanie napredovania bol účinný, no rozsah kontrol, ktorých predmetom boli externí 
poskytovatelia, sa veľmi menil. Okrem toho sa systematicky nemonitorovalo, ako grécke orgány dodržiavali 
odporúčania, ani to, aký bol širší dosah pomoci. 
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Dosah na napredovanie reformy bol nejednoznačný, pretože jej zavádzanie bolo mimo kontroly pracovnej 
skupiny a vplývali naň externé faktory. Pokrok v oblasti štrukturálnych výdavkov bol dobrý, no len čiastočne 
účinný pri reforme verejnej správy a daňovej reforme.  

 

Odporúčania 

Audítori odporúčajú, aby bola základom všetkých subjektov na poskytovanie technickej pomoci stratégia 
s dobre definovanými cieľmi; aby mala technická pomoc priority a fungovala v súlade s existujúcou 
legislatívou; a aby sa zameriavala na posilnenie kapacity štátnej správy s cieľom zabezpečiť pokračovanie 
činnosti a udržateľnosti reforiem. 

Audítori tiež Komisii odporúčajú: 

• vytvoriť skupinu externých odborníkov, ktorí by mohli byť nasadení ad hoc na projekty technickej 
pomoci v členských štátoch, 

• znížiť počet partnerov pre oblasť technickej pomoci, aby sa zabezpečila jednotnosť a zredukovalo 
úsilie potrebné na koordináciu politiky, 

• vyberať poskytovateľov služieb na základe komparatívnej analýzy a jasne stanoviť rozsah 
technickej pomoci, ktorá sa má poskytnúť, 

• zabezpečiť, aby bolo vykonávanie technickej pomoci systematicky monitorované a hodnotené 
a aby sa získané ponaučenia zaviedli do procesu. 

 

Poznámka pre vydavateľov 

Na jar roku 2010, čeliac vážnej finančnej kríze, Grécko požiadalo medzinárodné spoločenstvo o finančnú 
pomoc. Členské štáty eurozóny a MMF reagovali tým, že zaviedli program makroekonomických úprav. 
V lete roku 2011 začala Európska komisia program technickej pomoci, ktorý mal koordinovať orgán 
nazvaný pracovná skupina pre Grécko, s cieľom pomôcť zaviesť reformy, na ktorých sa dohodli Komisia 
a grécke orgány. Pracovná skupina sa zamerala na podporu zavedenia reforiem požadovaných v rámci 
programov makroekonomických úprav a urýchlenie čerpania fondov EÚ. Pomoc poskytovali zamestnanci 
pracovnej skupiny a odborníci z verejnej správy ostatných členských štátov, z medzinárodných organizácií 
a zo súkromného sektora a mala viacero podôb: od priebežnej podpory gréckych orgánov zo strany 
odborníkov na mieste, cez štúdie, správy až po špecializované pracovné semináre. 

 

Osobitná správa č. 19/2015 „Je potrebné venovať viac pozornosti výsledkom na zlepšenie poskytovania 
technickej pomoci Grécku“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ. 

 


