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Tlačová správa 
Luxemburg 13. novembra 2020 

Kontrola výkonnosti programov EÚ: zmiešané výsledky a potreba ďalšieho 
zlepšenia kvality informácií 

Podľa novej správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), informácie, ktoré Európska 
komisia podáva o výkonnosti výdavkových programov EÚ, vykazujú zmiešané výsledky. Audítori vítajú 
skutočnosť, že podávanie správ sa stále zlepšuje a je čoraz vyváženejšie, upozorňujú však aj na viaceré 
problémy: kvalita posúdení výkonnosti zo strany Komisie sa v rámci jednotlivých programov stále líši 
a stanovenie spoľahlivých a informatívnych ukazovateľov výkonnosti zostáva výzvou. Uvádzajú tiež, 
že Komisia by mala pracovať s členskými štátmi na tom, aby vo svojich správach o výkonnosti rozpočtu 
ďalej zvyšovali spoľahlivosť údajov. 

Audítori preskúmali, či Komisia zaviedla dôkladný postup na každoročné podávanie správ na vysokej úrovni 
o vykonávaní politík EÚ a výdavkových programov a o tom, či sa ciele týchto politík a programov dosahujú 
účinne, efektívne a hospodárne. „Občania chcú vedieť, či programy EÚ prinášajú výsledky a hodnotu 
za peniaze,„uviedol Jan Gregor, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Komisia má dobré postupy 
na prípravu správ o výkonnosti na vysokej úrovni a predkladá vyváženejšie a zreteľnejšie posúdenia ako 
v minulosti. Jasne však neuvádza spoľahlivosť vykázaných informácií.“ 

V posledných rokoch sa každoročné podávanie správ Komisie o výkonnosti vyvinulo zo zberu samostatných 
správ na koherentnejší súbor. Správy teraz obsahujú časti týkajúce sa posúdení výkonnosti podľa 
jednotlivých výdavkových programov, čo je výrazný pozitívny posun. Audítori sa však domnievajú, 
že v posúdeniach Komisie v stručnejšej výročnej správe o riadení a výkonnosti na vysokej úrovni sa zvykne 
vytvárať príliš pozitívny obraz v porovnaní s podrobnejším predkladaním správ v programových 
vyhláseniach. Audítori navyše uvádzajú, že stále nie je možné úplné posúdenie výkonnosti niektorých 
programov, najmä pre obmedzené poskytnuté informácie. Audítori však napriek tomu na základe 
ukazovateľov predložených za rok 2019, ako aj najnovších hodnotení a vlastných auditov Komisie 
posudzovali, či sú programy vo všetkých hlavných oblastiach rozpočtu EÚ na „dobrej ceste“ k naplneniu 
svojich cieľov. 

Konkurencieschopnosť: v prípade výskumného programu EÚ Horizont 2020 nič nenaznačuje, že by bola 
výkonnosť programu ohrozená, a príkladov úspešných projektov je viac než dosť. Audítori zistili presvedčivé 
dôkazy, že program poskytuje pridanú hodnotu EÚ vďaka svojej jedinečnosti a celoeurópskej povahe. 
V prípade ďalšieho hlavného programu, fondu EFSI („Junckerov plán“), ukazovatele vykazujú, že je 
na dobrej ceste zmobilizovať investície vo výške 500 mld. EUR. Audítori však upozorňujú na to, že trh by 
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mohol pokryť časť týchto investícií, a varujú pred nadhodnotenými multiplikačnými výpočtami, ktoré môžu 
prispieť k príliš pozitívnemu posúdeniu. 

Súdržnosť: napriek tomu, že Komisia a členské štáty už zrevidovali pôvodné ciele na obdobie 2014 – 2020, 
iba o niečo viac ako tretina ukazovateľov týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Kohézneho fondu vykazuje, že napredujú v súlade s harmonogramom. Pred vypuknutím ochorenia 
COVID-19 mala väčšina cieľov v oblasti zamestnanosti a vzdelávania šancu, že sa do roku 2020 dosiahnu, 
ale pokrok v oblastiach výskumu a vývoja, chudoby a sociálneho začlenenia zaostáva. V tejto oblasti politiky 
údaje Komisie o výkonnosti naznačujú, že programy nezodpovedajú pôvodným očakávaniam. 

Prírodné zdroje: podľa audítorov podávanie správ týkajúcich sa výkonnosti SPP za rok 2019 zo strany 
Komisie predstavuje príliš pozitívny slovný opis a nezameriava sa na výsledky. Hlavným nedostatkom je, 
že ukazovatele výkonnosti na obdobie 2014 – 2020 sa nezakladajú na podrobnej intervenčnej logike 
na poskytnutej finančnej podpory SPP. Napríklad priamymi platbami poľnohospodárom sa znížila volatilita 
príjmov poľnohospodárov, ale tieto platby nie sú zamerané na podporu poľnohospodárov pri dosahovaní 
primeranej životnej úrovne. Okrem toho sa zistilo, že opatrenia v rámci SPP majú malý vplyv na riešenie 
problematiky zmeny klímy. 

Bezpečnosť a občianstvo: predkladanie správ Komisiou nenaznačuje, či Fond pre azyl, migráciu a integráciu 
smeruje k naplneniu svojho cieľa, ale dostupné informácie poukazujú na relevantnosť tohto fondu 
a pridanú hodnotu EÚ. V súvislosti s integráciou a legálnou migráciou ukazovatele ukazujú to, čo sa 
prostredníctvom tohto fondu dosiahlo, v priaznivom svetle aj preto, že dlhodobé účinky (napr. rozdiely 
týkajúce sa vyhliadok migrantov na zamestnanie v porovnaní s občanmi EÚ) ešte nie je možné posúdiť. 

Globálna Európa: Komisia neposkytuje dostatok informácií pre spoľahlivé posúdenie výkonnosti dvoch 
nástrojov financovania, t. j. jeden pre spoluprácu s rozvojovými krajinami a druhý pre vzťahy s krajinami 
južného a východného susedstva EÚ. Napriek tomu v prípade druhého nástroja ukazovatele ukazujú 
všeobecný pozitívny trend z hľadiska zmierňovania chudoby, vzdelávania, rodovej rovnosti a ľudského 
rozvoja a zhoršujúci sa trend v oblasti upevňovania demokracie, právneho štátu a politickej stability. 

Audítori napokon uznávajú, že kontrolované subjekty zaviedli do praxe prevažnú väčšinu predchádzajúcich 
odporúčaní na zlepšenie výkonnosti programov EÚ. Napriek tomu existuje priestor na dosiahnutie pokroku. 

Základné informácie 

Rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020 poskytuje 1 092 mld. EUR prostredníctvom 58 výdavkových 
programov. Audítori do vzorky vybrali deväť programov, ktoré predstavujú približne 75 % všetkých platieb 
uskutočnených do konca roka 2019. EDA posudzuje čoraz častejšie výkonnosť európskych politík 
a programov a to, či dosahujú pridanú hodnotu EÚ. Správy o výkonnosti opatrenia EÚ podáva najmä  
v osobitných správach. Tento rok uverejnil po prvýkrát správu o výkonnosti rozpočtu EÚ, v ktorej sa 
zameriava na výsledky a napredovanie programov EÚ na konci roka 2019 v každej oblasti politiky 
viacročného finančného rámca a v súčasnosti je dostupná najskôr v angličtine na adrese eca.europa.eu. 
Táto pilotná správa je súčasťou výročných správ EDA a dopĺňa výročnú správu o plnení rozpočtu EÚ za rok 
2019, ktorá bola nedávno uverejnená. Je reakciou na výzvu Európskeho parlamentu a Rady na získanie 
väčšieho prehľadu o výkonnosti každej európskej politiky. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 

Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 45510/mobil: (+352) 621 552 224 
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