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Tlačová správa

Luxemburg 7. novembra 2019

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete
zabezpečila mnohé z očakávaných prínosov, mala by
však zlepšiť vykonávanie delegovaných výdavkových
programov, konštatujú audítori
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov zabezpečila Výkonná agentúra pre inovácie
a siete (INEA) od svojho založenia v roku 2013 mnohé z očakávaných prínosov. Postupy boli
spravidla organizované dobre, nedostatky sa však zistili pri výbere projektov. Audítori tiež
upozornili na riziká ohrozujúce včasné vykonanie programu a nedostatky v súvislosti
so správami o výkonnosti. Agentúra by okrem toho mohla dosiahnuť dodatočné synergie
v riadení programu, keby zosúladila a zharmonizovala postupy vo všetkých troch sektoroch,
ktoré spravuje.
Agentúra INEA bola zriadená v roku 2013, aby v mene Európskej komisie vykonávala programy
na podporu projektov týkajúcich sa infraštruktúry, výskumu a inovácií v oblastiach dopravy,
energetiky a telekomunikácií. V súčasnom období 2014 – 2020 je poverená riadením projektov
v celkovej hodnote 33,6 mld. EUR, čo je spomedzi výkonných agentúr EÚ najväčší rozpočet. 80 %
tohto rozpočtu tvorí Nástroj na prepájanie Európy (NPE).
„Komisia by mala posilniť právny rámec agentúry INEA pre riadenie delegovaných výdavkových
programov,“ uviedol Oskar Herics, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto
správu. „To je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo transparentnejšie využívanie finančných
prostriedkov EÚ a plne prispievalo k celkovému cieľu, ktorým je rozvoj transeurópskych sietí.“
Audítori zistili, že agentúra INEA celkovo vykonala úlohy, ktorými bola poverená a ktoré sú
vymedzené v jej mandáte, a zabezpečila mnohé z prínosov, ktoré sa očakávali od jej zriadenia
v roku 2013. INEA však zatiaľ plne nevyužila možnosť zjednotiť úzko súvisiace oblasti politiky
v rámci jediného zastrešujúceho systému. Audítori poukazujú na to, že INEA by konkrétne mohla
dosiahnuť dodatočné synergie a zvýšiť efektívnosť, keby zosúladila a zharmonizovala postupy
vo všetkých troch sektoroch, ktoré spravuje. Agentúra INEA tiež čelí ďalším prekážkam
vyplývajúcim z právneho rámca, ako je nedostatočná pružnosť pri prideľovaní zamestnancov
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na úlohy, čo obmedzuje jej schopnosť prispôsobiť sa výkyvom pracovnej záťaže v súvislosti
s danými úlohami.
Audítori ďalej zistili nedostatky vo výberových konaniach NPE, ktoré sú inak dobre organizované.
Dôsledkom je nejednotné vyhodnocovanie projektov spôsobené predovšetkým nejednotnými
výberovými kritériami a bodovým hodnotením. Audítori okrem toho nenašli systematický vzťah
medzi odporúčaniami externých expertov a konečným zoznamom vybraných projektov
zostaveným Komisiou, a nedostali jasné zdôvodnenie odklonu od posudkov. To bol napríklad
prípad 14 projektov NPE v oblasti dopravy (v približnej hodnote 0,7 mld. EUR), pri ktorých externí
experti odporučili, aby sa nefinancovali.
Audítori tiež upozorňujú na riziko, že program NPE sa v plnej miere nevykoná. Keďže neexistuje
viacročné plánovanie výziev na predloženie návrhov, návrhy niektorých projektov boli podané
príliš skoro a v čase výberu teda neboli dostatočne pripravené. To čiastočne vysvetľuje, prečo sa
projekty oneskorovali a neboli úplne zrealizované. Pri našom audite sa ukázalo, že do januára
2019, t. j. do piateho roku súčasného obdobia, sa na platby využilo len zhruba 23 % finančných
prostriedkov, ktoré boli pôvodne pridelené. Keďže obdobie 2014 – 2020 sa čoskoro skončí,
audítori dospeli k záveru, že vzniká riziko, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa výrazne nahromadia
oneskorené platby, zrušenia viazanosti a spätné toky prostriedkov, v dôsledku čoho nebude dosť
času na to, aby sa financie presmerovali na iné projekty. Dodávajú, že je to o to
pravdepodobnejšie, že nápravné kroky, ktoré INEA podniká v súvislosti s projektmi, ktoré
nepostupujú podľa plánu, tieto riziká úplne neriešia.
A audítori napokon poukazujú aj na nedostatky rámca výkonnosti NPE. Monitorovanie projektov
je v súčasnosti zamerané hlavne na výstupy a neposudzujú sa pri ňom výsledky, ako je ušetrený
čas či zvýšenie objemu dopravy. Preto nie je jasné, či a ako projekty spolufinancované
z prostriedkov EÚ prispievajú k plneniu cieľov programu a aký je ich vplyv na hospodársky rozvoj.
Audítori na základe svojich zistení predkladajú niekoľko odporúčaní, ktoré majú Európskej komisii
a agentúre INEA pomôcť:
• zvýšiť potenciálne synergie v troch sektoroch, ktoré sú v pôsobnosti agentúry INEA,
• posilniť právny rámec, čo by umožnilo pružnejšie riadenie delegovaných programov,
• zabezpečiť väčší súlad a transparentnosť postupov výberu projektov,
• vytvoriť lepšie podmienky pre vykonávanie programu v súlade s časovým plánom,
• prepracovať rámec výkonnosti, aby bolo možné lepšie monitorovať projektové výsledky.
Poznámky pre redaktorov
Agentúra INEA, zriadená v roku 2013, nadviazala na prácu Výkonnej agentúry pre transeurópsku
dopravnú sieť, ktorá v období 2007 – 2013 riadila program TEN-T. Agentúre INEA bolo zverených
93 % celkového rozpočtu Nástroja na prepájanie Európy a 7 % rozpočtu programu Horizont 2020.
Celkovo INEA spravuje rozpočet vo výške presahujúcej 33 mld. EUR. Z týchto dvoch programov sa
spolufinancuje takmer 2 000 projektov v portfóliu agentúry INEA. V rokoch 2014 až 2018
agentúra INEA zorganizovala 59 výziev na predloženie návrhov a vyhodnocovanie 2 272
oprávnených návrhov projektov.
Osobitná správa č. 19/2019 „INEA: prínosy boli zrealizované, no treba ešte vyriešiť nedostatky
v súvislosti s NPE“ je k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. V roku
2020 EDA plánuje vydať aj osobitnú správu o hlavných cezhraničných dopravných
infraštruktúrach v EÚ.
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, zainteresovaným stranám
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z priemyslu a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich
správach predkladáme, sa zavádza do praxe.
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
Tel.: (+352) 4398 47502 / Mobil: (+352) 691 551 502
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