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Luxemburg 13. septembra 2014

Podľa audítorov EÚ by sa samotné využitie finančných
prostriedkov na politiku súdržnosti nemalo stať cieľom
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by Európska komisia a členské štáty mali
využívať financovanie politiky súdržnosti účinnejšie. Audítori varujú, že oneskorenia
v dokončovaní legislatívneho rámca a pomalé napredovanie plánov výdavkov vystavujú
vnútroštátne správne orgány tlaku využívať peniaze rýchlejšie, niekedy na úkor výkonnosti.
Komisia oneskorene riešila ťažkosti s vynakladaním prostriedkov v rámci niektorých
programov, avšak jej opatrenia a opatrenia členských štátov mali pozitívny vplyv na čerpanie.
Finančné prostriedky na politiku súdržnosti sa prideľujú členským štátom vopred na sedemročné
výdavkové obdobie a sprístupňujú sa členským štátom v ročných rozpočtových prídeloch, ktoré sa
musia využiť v stanovenom období. Audítori sa zamerali na výdavky v období 2007 – 2013
a opatrenia prijaté členskými štátmi s podporou Komisie na zvýšenie čerpania finančných
prostriedkov, keď sa zistili problémy. V priebehu tohto obdobia celkové financovanie pre 28
členských štátov EÚ dosiahlo výšku 346 mld. EUR. Taktiež porovnali schémy výdavkov
s obdobiami 2000 – 2006 a 2014 – 2020. Navštívili štyri členské štáty: Českú republiku, Maďarsko,
Taliansko a Rumunsko.
Zistili, že neskoré prijatie legislatívneho rámca v obidvoch programových obdobiach 2007 – 2013
a 2014 – 2020 znamenalo oneskorenia operačných programov. V období 2007 – 2013 bola
väčšina programov schválená až po uplynutí dvanástich mesiacov programového obdobia, čo
malo nevyhnutne dominový efekt na výdavky.
Podľa audítorov obdobie 2007 – 2013 začalo pomaly, ale obdobie 2014 – 2020 bolo ešte
pomalšie. Prekrývanie programových období navyše znamenalo, že členské štáty po začiatku
následných programov stále vynakladali finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia.
„Je zásadne dôležité vyhnúť sa situácii, keď sa na konci programového obdobia musí čerpať
značná suma finančných prostriedkov, pretože sa nemusí dostatočne zohľadňovať hodnota
za vynaložené prostriedky. Využitie finančných prostriedkov sa samotné stane cieľom namiesto
dosahovania cieľov politiky,” uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov
zodpovedný za túto správu.
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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V období 2007 – 2013 Komisia monitorovala čerpanie finančných prostriedkov – do akej miery ich
členské štáty využili. Avšak až ku koncu roka 2014 zriadila pracovnú skupinu, aby pomohla
členským štátom, ktoré čelili ťažkostiam s čerpaním v rámci niektorých programov. Podpora,
ktorú pracovná skupina poskytla, spolu s opatreniami prijatými členskými štátmi, viedla
k značnému nárastu výdavkov: začiatkom roka 2018 platby dosiahli 97,2 % rozpočtových prídelov.
Do konca roka 2017 nebolo využitých 4,4 mld. EUR. Komisia stále uzatvára obdobie 2007 – 2013
a celková výška platieb a nevyužitého financovania sa stále musí určiť.
S cieľom zlepšiť čerpanie finančných prostriedkov členské štáty zrevidovali programy, rozdelili
projekty do fáz a využili financovanie EÚ na spolufinancovanie projektov, ktoré už boli
financované na vnútroštátnej úrovni. Podľa audítorov sa však niektoré z týchto opatrení zamerali
najmä na využitie finančných prostriedkov a dodržanie pravidiel namiesto výsledkov a časté
revízie programov spochybňujú spoľahlivosť analýz, z ktorých vychádzal proces programovania.
Okrem toho Komisia nemá úplný prehľad o využitých opatreniach a ich vplyve pre nedostatok
informácií poskytnutých členskými štátmi a obmedzenia v predkladaní správ.
Audítori odporúčajú Európskej komisii:
• navrhnúť zákonodarným orgánom harmonogram s cieľom zabezpečiť, aby vykonávanie začalo
na začiatku programového obdobia;
• zabezpečiť, aby sa revízie operačných programov zakladali na riadnom a komplexnom posúdení
a ich cieľom bolo dosiahnutie lepších výsledkov;
• monitorovať čerpanie, identifikovať pomalé a rýchle čerpanie a posúdiť vplyv opatrení;
• zabezpečiť zameranie na výsledky.
Poznámka pre redaktorov
Cieľom politiky súdržnosti je zníženie rozvojových rozdielov medzi regiónmi v Európskej únii.
Predstavuje približne jednu tretinu rozpočtu EÚ. V bežných cenách to v programovom období
2000 – 2006 predstavovalo približne 261 mld. EUR, v období 2007 – 2013 346 mld. EUR
a v období 2014 – 2020 365 mld. EUR. Financovanie sa poskytuje prostredníctvom Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.
Osobitná správa č. 17/2018 „Činnosti Komisie a členských štátov v programovom období
2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli dostatočne zamerané na výsledky“
je dostupná na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach
predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje
prínos našej práce pre občanov EÚ.
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