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Podpora EÚ na produktívne investície v podnikoch by
mala byť lepšie zameraná na trvalosť, konštatujú audítori
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa v rokoch 2000 až 2013 pri riadení podpory
v rámci regionálneho rozvoja EÚ na produktívne investície v európskych podnikoch nekládol
dostatočný dôraz na trvalosť výsledkov. Audítori dospeli k záveru, že výsledky približne
každého piateho projektu nepretrvali po ich ukončení a výsledky ďalšej štvrtiny pretrvali len
čiastočne. Príčinou bol najmä nedostatočný dôraz na trvalosť pri riadení podpory.
Európsky fond regionálneho rozvoja pomáha financovať investície do kapitálu alebo majetku s cieľom
vytvoriť alebo zachovať udržateľné pracovné miesta, a to prostredníctvom opatrení, ktoré tiež podporujú
miestny a regionálny rozvoj. V rokoch 2000 až 2013 sa na tento účel vyčlenilo vyše 75 mld. EUR a v rokoch
2014 až 2020 sa plánuje vynaložiť ďalších 68 mld. EUR.
Audítori posudzovali, či sa s týmito finančnými prostriedkami hospodárilo spôsobom zabezpečujúcim
trvalosť výstupov a výsledkov, i to, ktoré boli hlavné faktory, ktoré ju ovplyvňovali. Preskúmali 41
dokončených projektov produktívnych investícií spolufinancovaných v rokoch 2000 až 2013 v Rakúsku,
Českej republike, Nemecku, Taliansku a Poľsku.
Audítori zistili, že požiadavky na trvalosť podľa práva EÚ boli splnené vo všetkých kontrolovaných
regiónoch. Kontrolované projekty okrem toho vo všeobecnosti zabezpečili výstupy podľa plánu a nakúpený
majetok a ostatné výstupy vo väčšine prípadov stále existovali a využívali sa. V mnohých prípadoch sa však
nedosiahli dlhotrvajúce výsledky.
„V rámci väčšiny preskúmaných projektov boli vytvorené očakávané priame výsledky, ktoré zväčša súviseli
s vytváraním pracovných miest, lepším prístupom k financovaniu a úverom, vyššou výrobou a produktivitou.
V jednej pätine projektov však výsledky dosiahnuté v čase ich dokončenia nepretrvali,“ uviedol Ladislav
Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.
Navyše takmer v polovici kontrolovaných projektov nebolo možné posúdiť trvalosť ku koncu zákonného
obdobia trvalosti, pretože v priebehu realizácie projektov a po ich ukončení sa informácie nie vždy zbierali
a/alebo pretože relevantné dokumenty už v čase auditu neboli v záznamoch.
V niekoľkých prípadoch bola absencia trvalých výsledkov zjavne mimo kontroly orgánov a príjemcov,
napríklad v dôsledku hospodárskej krízy po roku 2007 a 2008 alebo zmien vnútroštátnych právnych
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov.
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu.
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predpisov. Často to však bolo spôsobené nedostatkami v riadení, ako je nedostatočné zameranie
na trvalosť na úrovni strategického plánovania, výber slabých projektov, nedostatočné postupy
monitorovania a podávania správ a nedôsledné uplatňovanie nápravných opatrení zo strany orgánov
v prípadoch nedosiahnutia očakávaných cieľov.
Audítori poukazujú na skutočnosť, že regulačný rámec priniesol zlepšenia na obdobie 2014 – 2020.
Na zaistenie trvalosti výsledkov v súčasnom programovom období a zlepšenie koncepcie programov
po roku 2020 sú však potrebné ešte ďalšie opatrenia.
Audítori odporúčajú, aby členské štáty:
•
presadzovali trvalé výsledky prostredníctvom lepšieho zamerania na identifikáciu a zmiernenie rizík a lepšej analýzy
potrieb rôznych typov podnikov,
•

zlepšili výberové postupy a kritériá, ako aj mechanizmy monitorovania a podávania správ,

•
vymedzili jasné nápravné opatrenia prepojené s dosahovaním cieľov na úrovni projektov (ak boli stanovené)
a dôsledne ich uplatňovali.
Komisia by mala:
•
venovať osobitnú pozornosť tomu, ako členské štáty pristupujú k otázke trvalosti výsledkov projektov počas procesu
schvaľovania operačných programov,
•
zabezpečiť, aby členské štáty dôsledne uplatňovali jasné nápravné opatrenia vrátane opatrení na vymáhanie, ak
projekty nesplňujú právne požiadavky EÚ týkajúce sa trvalosti.
Komisia a členské štáty by okrem toho mali zabezpečiť, aby sa pri hodnoteniach systematickejšie
posudzovala trvalosť výsledkov projektov s cieľom pripraviť v budúcnosti lepšie systémy podpory podnikov
v EÚ.

Poznámka pre redaktorov
Podpora na produktívne investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je v súčasnosti zameraná len
na malé a stredné podniky. Túto podporu však môžu využívať aj veľké podniky za predpokladu, že investícia
zahŕňa podporu s MSP a že prispieva k posilneniu výskumu, technologického vývoja a inovácií alebo
k podpore prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Osobitná správa č. 8/2018 „Podpora EÚ na produktívne investície v podnikoch – potreba zamerať viac
pozornosti na trvalosť“ je k dispozícii na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.
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