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Opatrenia EDA prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
Európsky dvor audítorov (EDA) podnikol potrebné kroky na to, aby bol i počas pandémie ochorenia COVID-19 naďalej
schopný poskytovať účinnú verejnú audítorskú službu v EÚ a včas predkladať audítorské správy, stanoviská
a podkladové dokumenty k auditu v miere, v ktorej je to v týchto náročných časoch možné. Súčasne by sme radi
vyjadrili svoju vďačnosť všetkým, ktorí svojou prácou zachraňujú životy a bojujú proti pandémii v Luxembursku, EÚ
a na celom svete. Sme tiež odhodlaní podporovať politiku luxemburskej vlády v oblasti ochrany verejného zdravia.
Zmierňujeme účinky pretrvávajúcej zdravotnej krízy na našich zamestnancov a prijali sme preventívne opatrenia,
aby sme obmedzili riziko pre zamestnancov a ich rodiny na najnutnejšie minimum.
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Náklady na vykonávanie politiky súdržnosti EÚ:
pomerne nízke, ale nedostatočné informácie
na posúdenie úspor zo zjednodušení
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú hlavné investičné politiky EÚ, ale pri ich
vykonávaní vznikajú administratívne náklady. Podľa správy Európskeho dvora audítorov sú tieto
administratívne náklady pomerne nízke v porovnaní s inými podobnými programami EÚ
a medzinárodne financovanými programami. Zhromaždené údaje o nákladoch však neboli
dostatočné na posúdenie vplyvu zjednodušenia pravidiel pre fondy politiky súdržnosti EÚ.
Cieľom politiky súdržnosti EÚ je znížiť rozdiely v rozvoji jednotlivých regiónov, reštrukturalizovať
upadajúce priemyselné oblasti a podporiť spoluprácu v Európskej únii. Výdavky v tejto oblasti tvoria
približne 37 % celkových výdavkov z rozpočtu EÚ: v programovom období 2014 – 2020 dosiahli výšku
352 mld. EUR.
Politika súdržnosti sa vykonáva prostredníctvom operačných programov (OP), pričom Komisia
schvaľuje návrhy členských štátov, ako vynakladať finančné prostriedky EÚ a vnútroštátne finančné
prostriedky vyčlenené na programy. Samotné riadenie a kontrola sú delegované na orgány
členských štátov. Členské štáty môžu požiadať o finančnú podporu z rozpočtu EÚ ako „technickú
pomoc“ na všetky činnosti potrebné na vykonanie programu, vrátane potrebných osobných
nákladov.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu.
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„Informácie o administratívnych nákladoch na programy financované EÚ by mali byť úplné a verejne
dostupné s cieľom preukázať našim občanom, že sa politiky vykonávajú efektívne“, povedal Pietro
Russo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Naše zistenia a závery sú
relevantné pre programové obdobie 2021 – 2027, ako aj pre zvýšenie účinnosti systémov riadenia
a kontroly v členských štátoch.“
Audítori zistili, že administratívne náklady na vykonávanie fondov politiky súdržnosti sú pomerne
nízke v porovnaní s inými európskymi a medzinárodne financovanými programami. Dospeli však
k záveru, že Komisia nezhromaždila podkladové údaje o nákladoch, ktoré by boli úplné, jednotné
a súdržné, čo sťažuje ich využitie, napríklad na posúdenie vplyvu zjednodušenia pravidiel EÚ
o administratívnych nákladoch na vykonávanie programov. Komisia napríklad odhadla, že v období
2014 – 2020 by zavedenie niekoľkých zjednodušujúcich opatrení malo viesť k zníženiu
administratívnych nákladov. Naopak, v prieskume, ktorý uskutočnil EDA, členské štáty uviedli,
že očakávajú ich zvýšenie. V tejto súvislosti audítori poznamenávajú, že očakávané úspory nákladov
vyplývajúce zo zjednodušujúcich opatrení na obdobie rokov 2014 – 2020 a 2021 – 2027 sa nemusia
dosiahnuť, pretože konečný vplyv závisí vo veľkej miere od vnútroštátnych alebo regionálnych
administratívnych postupov.
Audítori odporúčajú Komisii, aby sa v úzkej spolupráci s členskými štátmi snažila určiť ďalšie
potenciálne úspory posúdením administratívnych postupov v členských štátoch a následne posúdiť,
či sa odhadované úspory dosiahli.

Poznámky pre redaktorov
Politika súdržnosti je postavená na troch z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov
(EŠIF): Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF) a Európsky sociálny fond (ESF).
Tieto tri fondy sa riadia spoločnými pravidlami okrem výnimiek stanovených v osobitných
nariadeniach o jednotlivých fondoch. V programovom období 2014 – 2020 je 391 operačných
programov. Tieto operačné programy stále prebiehajú.
EDA pravidelne skúma politiku súdržnosti. Medzi naše nedávne publikácie na túto tému patrí
preskúmanie č. 3/2019: Prideľovanie finančných prostriedkov na politiku súdržnosti na obdobie
2021 – 2027 medzi členské štáty a preskúmanie č. 8/2019: Zameranie na výkonnosť v politike
súdržnosti.
Osobitná správa č. 7/2020 Vykonávanie politiky súdržnosti: pomerne nízke náklady,
ale nedostatočné informácie na posúdenie úspor zo zjednodušení je uverejnená na webovom sídle
EDA v 23 jazykoch.
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou
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2

