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Audítori EÚ: financovanie založené na výkonnosti
zatiaľ nie je skutočnou súčasťou politiky súdržnosti
EÚ má zavedené politiky na zlepšenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti svojich
členských štátov. Na podporu výkonnosti v období 2014 – 2020 zaviedla tri osobitné nástroje. Podľa
Európskeho dvora audítorov (EDA), ktorý dnes uverejnil osobitnú správu o financovaní založenom
na výkonnosti v rámci politiky súdržnosti EÚ, je ešte potrebné urobiť veľa na zabezpečenie toho,
aby sa finančné prostriedky nasmerovali na opatrenia a projekty, ktoré prinášajú najlepšie výsledky.

EÚ sleduje svoje ciele politiky súdržnosti spolufinancovaním investícií v členských štátoch.
Výsledky týchto investícií sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov EÚ. V oblasti politiky súdržnosti by
financovanie politiky založené viac na výkonnosti mohlo pomôcť EÚ nasmerovať finančné
prostriedky na najúčinnejšie programy a opatrenia a dosiahnuť najlepšie výsledky.
V nariadení o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 sa zaviedli tri nástroje, ktoré mali
finančne motivovať členské štáty, aby dosahovali výsledky a optimalizovali využívanie finančných
prostriedkov. Stanovilo sa v ňom, že sa musia zaviesť podmienky na zabezpečenie účinného
a efektívneho využívania EŠIF („ex ante kondicionality“). Vytvorila sa výkonnostná rezerva
vo výške 20 mld. EUR (6 % výdavkov na politiku súdržnosti), ktorá sa mala prideliť na úspešné
programové priority v roku 2019 na posledné dva roky daného obdobia. A zaviedli sa modely
financovania založeného na výkonnosti, ktoré určitým spôsobom podmieňujú finančnú podporu
EÚ dosiahnutím vopred stanovených výstupov a výsledkov alebo splnením podmienok.
EDA vykonal audit s cieľom posúdiť, ako Komisia a členské štáty využili tieto nové nástroje
na financovanie založené na výkonnosti v období 2014 – 2020.
„Zistili sme, že zavedenie výkonnostného rámca v období 2014 – 2020 prispelo ku zmene kultúry
vo finančnom riadení politiky súdržnosti, uviedol Ladislav Balko, člen EDA zodpovedný za túto
správu. „Zistili sme však aj to, že stále neexistuje jasné prepojenie medzi financovaním
a výkonnosťou programov v oblasti súdržnosti. Hoci tri nové nástroje zavedené v nariadení
o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 viedli k novým prístupom k vykonávaniu,
nepriniesli zreteľný rozdiel v spôsobe prideľovania a vyplácania finančných prostriedkov EÚ.“

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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Audítori predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní na zlepšenie v budúcnosti. Odporúčajú, aby sa
v programovom období 2021 – 2027 plne využili základné podmienky (ktoré sú podobné ex ante
kondicionalitám, ktoré nahradili). Takisto vyzývajú Komisiu, aby včas pripravila podklady na účinné
preskúmanie v polovici obdobia 2021 – 2027. A navrhujú, aby sa objasnili dve veci: pravidlá, ktorými
sa riadi model financovania „financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi“, a prístup k poskytovaniu
uistenia o financovaní EÚ prostredníctvom tohto modelu.
Základné informácie
Väčšia orientácia politiky súdržnosti na výkonnosť je spoločným cieľom Európskeho parlamentu, Rady
a Komisie. Finančné zdroje pridelené na vykonávanie politiky súdržnosti zodpovedajú približne jednej
tretine rozpočtu EÚ (357 mld. EUR na finančné obdobie 2014 – 2020 a 373 mld. EUR na roky 2021 –
2027). Výdavky sú založené na systéme spoločnej zodpovednosti Európskej komisie a vnútroštátnych
orgánov.
Osobitná správa č. 24/2021 Financovanie založené na výkonnosti v rámci politiky súdržnosti: cenné
ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky je k dispozícii na webovom sídle EDA
v angličtine. Ďalšie jazyky budú k dispozícii onedlho.
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