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Tlačová správa 
Luxemburg 12. decembra 2022 

Audítori očakávajú, že v budúcnosti budú 
cezhraničnú spoluprácu so susednými krajinami 
sprevádzať výzvy 
Podľa správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, programy cezhraničnej spolupráce 
so susednými krajinami financované z EÚ vo všeobecnosti poskytovali, napriek určitým 
nedostatkom, relevantnú a hodnotnú podporu regiónom na obidvoch stranách vonkajších 
hraníc EÚ. Audítori však tiež varujú, že súčasný geopolitický kontext a ruská invázia na Ukrajinu 
budú mať významný vplyv na polovicu programov navrhnutých na nadchádzajúce roky. 

Cezhraničná spolupráca je kľúčovým prvkom susedskej politiky EÚ, ktorá zahŕňa 16 krajín pozdĺž 
vonkajšej hranice EÚ. Až donedávna bola tiež jednou z mála oblastí pretrvávajúceho dialógu 
s Ruskom. Na obdobie 2014 – 2020 bolo zriadených 15 spoločných programov s celkovým 
príspevkom EÚ vo výške takmer 1 mld. EUR. Tieto programy by mali byť prínosné pre členské 
štáty a pre krajiny, s ktorými majú spoločnú pozemnú alebo námornú hranicu. 

Audítori zistili, že v programoch EÚ sa určili priority a vybrali ciele, od kultúrneho dedičstva až 
po boj proti organizovanej trestnej činnosti, ktoré boli v súlade s potrebami a výzvami 
pohraničných regiónov. Zavedený postup výberu bol do veľkej miery transparentný a navrhnutý 
tak, aby umožňoval výber najvhodnejších projektov. Audítori EÚ ďalej vyzdvihujú skutočnosť, 
že programy boli vypracované všeobecne participatívnym spôsobom, čo sa ukázalo ako užitočné 
na podporu rozvoja miestnej zodpovednosti za programy. Komplementárnosť s ostatnými 
programami financovanými EÚ však nebola dostatočná, čo mohlo viesť k premeškaniu príležitostí 
na vytváranie synergií. 

Napriek prípravným akciám sa programy na roky 2014 – 2020 začali s výrazným oneskorením 
a mohli začať svoje činnosti až v piatom alebo šiestom roku obdobia financovania. Projekty, ktoré 
boli predmetom auditu, smerovali k dosiahnutiu zamýšľaných výstupov, ale niektoré mali slabší 
cezhraničný rozmer než iné. Právny rámec na roky 2021 – 2027 čerpal zo získaných poznatkov. 
Zavádza zmeny, ktoré zjednodušujú riadenie nových programov a majú potenciál uľahčiť ich štart. 
Tieto zmeny však prinášajú ďalšie riziká, ktoré podčiarkujú význam dôkladného monitorovania. 

„Cezhraničné programy poskytli relevantnú a cennú podporu na posilnenie územnej spolupráce 
na vonkajších hraniciach EÚ“, uviedla Bettina Jakobsen, členka EDA zodpovedná za tento audit. 
„Ale ruská invázia na Ukrajinu vážne ohrozuje niektoré z doterajších výsledkov.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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V rámci širšej reakcie na inváziu Komisia skutočne pozastavila dohody o financovaní programov 
s Ruskom a Bieloruskom a prijala opatrenia na prerozdelenie finančných prostriedkov na podporu 
ukrajinských utečencov. Invázia takisto vyvolala vážne pochybnosti v súvislosti s 9 zo 17 nových 
programov, pri ktorých sa očakávalo, že sa do nich Rusko a Bielorusko v období 2021 – 2027 
zapojí. Týchto deväť programov spolu predstavuje približne tretinu plánovaných pridelených 
finančných prostriedkov. Na juhu zostáva počet spoločných projektov medzi Izraelom a piatimi 
zúčastnenými arabskými krajinami v programe pre oblasť Stredozemného mora nízky, 
aj keď samotnú existenciu takýchto spoločných projektov možno považovať za úspech. 

Základné informácie 
Vo finančnom období 2014 – 2020 fungovalo 15 programov cezhraničnej spolupráce: „Oblasť 
Stredozemného mora“, „Taliansko – Tunisko“, „Oblasť Čierneho mora“, „Poľsko – Bielorusko – 
Ukrajina“, „Poľsko – Rusko“, „Estónsko – Rusko“, „Lotyšsko – Rusko“, „Litva – Rusko“, „Lotyšsko – 
Litva – Bielorusko“, „Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina“, „Rumunsko – Ukrajina“, 
„Rumunsko – Ukrajina“, „Rumunsko – Moldavská republika“, „Karélia“, „Kolarktída“ a 
„Juhovýchodné Fínsko – Rusko“. Tieto programy mali tri strategické ciele: 

- Podporovať hospodársky a sociálny rozvoj v regiónoch na obidvoch stranách spoločných 
hraníc, 

- riešiť spoločné výzvy v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, bezpečnostnej 
ochrany a bezpečnosti, 

- podporovať lepšie podmienky a spôsoby zabezpečenia mobility osôb, tovaru a kapitálu. 

Osobitná správa 27/2022 Podpora EÚ na cezhraničnú spoluprácu so susednými krajinami – Cenná 
podpora, ale vykonávanie sa začalo veľmi neskoro a treba vyriešiť problémy s koordináciou, je 
dostupná na webovom sídle EDA (eca.europa.eu). 

Kontakt pre tlač 
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