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Štátna pomoc: nízka informovanosť a výrazný nesúlad v členských štátoch, 
konštatujú audítori EÚ  

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, členské štáty zisťujú porušenie pravidiel štátnej 
pomoci vo veľmi nízkej miere. Audítori poukazujú na výraznú mieru nedodržiavania pravidiel štátnej pomoci 
v oblasti politiky súdržnosti a vyzývajú na zmeny v spôsobe schvaľovania a monitorovania projektov.  

Audítori posúdili mieru nesúladu s pravidlami štátnej pomoci v oblasti politiky súdržnosti do roku 2014, ako 
aj to, do akej miery Európska komisia vedela o príčinách tohto nesúladu. Preskúmali tiež, či je pravdepodobné, 
že nové pravidlá Komisie na obdobie 2014 – 2020 prinesú zlepšenia.  

Zistili výraznú mieru nesúladu. V takmer 20 % projektov v rámci politiky súdržnosti, ktoré sú relevantné 
z hľadiska štátnej pomoci, sa vyskytli chyby v štátnej pomoci. Orgány auditu v členských štátoch zároveň zistili 
porušenie pravidiel v oveľa nižšej miere ako Komisia alebo audítori EÚ. Členské štáty zistili chyby len v 3,6 % 
príslušných projektov, zatiaľ čo audítori EÚ odhalili viac než päťkrát viac chýb s použitím rovnakej metodiky.  

„Orgány auditu členských štátov sú významnou súčasťou kontrolného reťazca v politike súdržnosti. Z našich 
zistení ale vyplýva, že doteraz sa počas svojich auditov dostatočne nezameriavali na štátnu pomoc,” uviedol 
Oskar Herics, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.  

V programovom období 2007 - 2013 databázy Komisie neumožňovali riadnu analýzu chýb v štátnej pomoci, 
ani jej monitorovanie neprinieslo žiadne výraznejšie vymáhanie štátnej pomoci. Audítori uvádzajú, že najmä 
na začiatku tohto obdobia členské štáty zriedkavo oznamovali Komisii investície do infraštruktúry pri schválení 
štátnej pomoci a do konca roka 2012 Komisia systematicky nekontrolovala, či veľké projekty boli v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci. Na zníženie tohto rizika Komisia zaviedla nové pravidlá na obdobie 2014 – 2020, 
ktoré ale vždy neposkytujú právnu istotu.  
 
Audítori poznamenávajú, že Komisia zjednodušila právne predpisy v oblasti štátnej pomoci v záujme zníženia 
byrokracie a zvýšenia transparentnosti, ale zároveň kladie na členské štáty väčšiu zodpovednosť za navrhovanie 
a vykonávanie opatrení pomoci. Monitorovanie Komisiou ukázalo, že členské štáty pri navrhovaní a realizácii 
schém pomoci v programovom období 2007 – 2013 urobili mnoho chýb. Tento presun zodpovednosti teda 
znamená riziko zvýšenia počtu chýb v štátnej pomoci a bude vyžadovať nepretržitú pozornosť. 
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Audítori odporúčajú, aby Komisia:  

• ukladala nápravné opatrenia v prípadoch, keď opatrenia pomoci nie sú v súlade s pravidlami štátnej 
pomoci; 

• využívala svoju databázu štátnej pomoci, ktorá jej umožní ľahko analyzovať typ, výskyt, závažnosť, 
zemepisný pôvod a príčinu nezrovnalostí, a pravidelne monitorovala schopnosť členských štátov 
dodržiavať pravidlá štátnej pomoci; 

• schválila veľké projekty až po internom schválení štátnej pomoci a dôsledne žiadala členské štáty o to, 
aby oznamovali potrebnú pomoc; 

• zabezpečila, aby do polovice roka 2017 rozsah a kvalita kontrol súladu s pravidlami štátnej pomoci 
zo strany orgánov auditu členských štátov boli dostatočné; 

• využila svoje právomoci na pozastavenie platieb členským štátom, ak nebudú ex ante kondicionality 
týkajúce sa štátnej pomoci splnené do konca roka 2016. 

 

Poznámky pre vydavateľov 

Štátna pomoc je akákoľvek pomoc, ktorú prideľuje členský štát a ktorá narúša alebo by mohla narúšať 
hospodársku súťaž tým, že niektorým podnikom poskytuje výhodu, ktorá ovplyvňuje obchod medzi členskými 
štátmi. Štátna pomoc je v zásade zakázaná, aby sa zaistilo riadne fungovanie vnútorného trhu. Napriek tomu 
však v určitých sektoroch alebo geografických oblastiach či za osobitných okolností môže byť pomoc až do určitej 
hodnoty zlučiteľná s vnútorným trhom. Počas obdobia 2010 – 2014 členské štáty ročne pridelili štátnu pomoc 
vo výške priemerne 76,6 mld. EUR okrem pomoci finančnému sektoru, železničnému sektoru a sektoru verejných 
služieb, ako sú poštové služby. To zodpovedá viac ako 0,5 % HDP členských štátov EÚ. 

Politika súdržnosti je jednou z najväčších výdavkových oblastí rozpočtu EÚ. Celkový rozpočet na Európsky fond 
regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond v programovom období 2014 – 2020 je 352 mld. 
EUR, čo je viac ako 347 mld. EUR v programovom období 2007 – 2013. Podľa odhadov Komisie tvorili výdavky 
na politiku súdržnosti viac ako štvrtinu štátnej pomoci pridelenej v EÚ v programovom období 2007 – 2013. 

Osobitná správa č. 24/2016: „Potreba ďalšieho úsilia na zvyšovanie informovanosti o súlade s pravidlami štátnej 
pomoci a na presadzovanie súladu s týmito pravidlami v rámci politiky súdržnosti” je k dispozícii v 23 jazykoch 
EÚ.  
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