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Tlačová správa 
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Výkonnosť výdavkových programov EÚ: zmiešané výsledky v tieni 
pandémie COVID-19 

Informácie, ktoré Európska komisia podáva o výkonnosti výdavkových programov EÚ, vykazujú 
zmiešané výsledky v rôznych oblastiach financovania a ukazovatele, ktorými sa meria pokrok 
pri dosahovaní cieľov, sa dostatočne nezameriavajú na výsledky. Toto sú niektoré zo záverov 
Európskeho dvora audítorov, ktorý uverejnil svoju správu o výkonnosti vybraných výdavkových 
programov EÚ za rok 2020. Hoci niektoré preskúmané výdavkové programy boli v roku 2020 
ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, z niektorých dostupných informácií vyplýva, 
že v ich výkonnosti sa dosiahol pokrok. Audítori pomerne pozitívne hodnotia schopnosť 
Európskej komisie (a spoluzákonodarcov) využiť skúsenosti získané pri vykonávaní programov 
v minulosti na zlepšenie návrhu a výkonnosti výdavkových programov v období 2021 – 2027. 
Zdôrazňujú však aj to, že je potrebné, aby Komisia zlepšila využívanie posúdení vplyvu 
a následných opatrení vyplývajúcich z hodnotení.  

Audítori preskúmali, či Komisia, Parlament a Rada využili získané poznatky (napr. z hodnotení, 
posúdení vplyvu a auditov) na zlepšenie návrhu a výkonnosti nových výdavkových programov 
na obdobie 2021 – 2027. Na základe ukazovateľov predložených za rok 2020, ako aj najnovších 
hodnotení a vlastných auditov Komisie audítori posudzovali, či sú vybrané programy v hlavných 
oblastiach rozpočtu na „dobrej ceste“ k naplneniu svojich cieľov. 

„Európsky parlament a Rada chcú vedieť, aké výsledky sa dosiahli vďaka rozpočtu EÚ“, uviedol 
François-Roger Cazala, člen EDA zodpovedný za koordináciu tejto správy. „Je pozitívne vidieť, 
že skúsenosti získané z vykonávania výdavkových programov v minulosti sa často využívajú 
na zlepšenie návrhu a vykonávania budúcich výdavkových programov. Z dostupných informácií 
vyplýva pokrok pri dosahovaní cieľov niektorých programov, ale príliš často sa nezameriavajú 
na výsledky. Zaznamenali sme aj dôkazy o vplyvoch pandémie ochorenia COVID-19 na výkonnosť 
niektorých programov.“ 

V oblasti súdržnosti audítori preskúmali informácie o výkonnosti v rámci Európskeho sociálneho 
fondu (ESF). Zistili, že výkonnostný rámec zvýšil dostupnosť informácií o výkonnosti, dôraz sa však 
naďalej kladie skôr na finančné vstupy a výstupy než na výsledky. Cieľové hodnoty, ktoré sa 
v mnohých prípadoch v roku 2018 znížili pre väčšinu ukazovateľov výkonnosti, boli na dobrej ceste 
k dosiahnutiu. Audítori však takisto zaznamenali, že činnosti financované z ESF naďalej čelia 
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ťažkostiam pri oslovovaní ľudí, ktorí sú odpojení od trhu práce, ako sú mladí ľudia, ktorí nie sú 
zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave. Niektoré ciele, napríklad cieľ 
stratégie Európa 2020 znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ, 
pravdepodobne nebudú splnené, čo ešte zhoršuje pandémia ochorenia COVID-19.  

Oblasť rastu a zamestnanosti bola takisto ovplyvnená pandémiou COVID-19. Obmedzenia 
cestovania a prezenčnej výuky závažne ovplyvnili program vybraný na audit v tejto oblasti, 
program Erasmus+. Audítori dospeli k záveru, že Erasmus+ je obľúbeným programom, z ktorého 
majú prospech najmä jednotliví účastníci, ale že existuje priestor na zlepšenie, napríklad znížením 
počtu IT nástrojov, zlepšením zrozumiteľnosti programovej príručky, zjednodušením postupu 
podávania žiadostí a riešením rodovej rovnosti. Mobilita podporovaná z programu poskytuje 
mnoho druhov pridanej hodnoty, ktoré boli všetky ovplyvnené pandémiou. Audítori takisto zistili, 
že iné akcie v rámci programu Erasmus+ zamerané na podporu inovačných postupov boli často 
samostatne úspešné, ale len zriedka mali inovačný účinok nad rámec prijímateľských organizácií. 

V oblasti prírodných zdrojov audítori vybrali Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). ENRF 
podporuje ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP) – ciele, ako je riešenie neudržateľného rybolovu 
a predchádzanie zhoršovaniu stavu morského prostredia. Aj tu audítori zistili, že informácie 
Komisie o výkonnosti sa vo väčšine prípadov zameriavajú skôr na finančný príspevok z fondu 
na ciele SRP než na výsledky. K dispozícii bolo málo informácií o príspevku ENRF k plneniu 
environmentálnych cieľov. 

Na posúdenie výkonnosti v oblasti globálnej Európy audítori analyzovali nástroj predvstupovej 
pomoci II (IPA II), nástroj, z ktorého sa poskytuje predvstupová pomoc kandidátskym krajinám 
a potenciálnym kandidátskym krajinám. Z ukazovateľov vykázaných Komisiou vyplýva pomerne 
nízka výkonnosť. Audítori okrem iného zistili, že pokrok smerom k politickým reformám sa v rámci 
tohto nástroja zastavil: ukazovatele týkajúce sa politických reforiem sa v porovnaní s ich 
východiskovými hodnotami zhoršili a ani jeden z nich nie je na dobrej ceste k splneniu svojej 
cieľovej hodnoty. Audítori dospeli k záveru, že podpora EÚ je účinnejšia pri presadzovaní 
základných reforiem než pri zabezpečovaní ich vykonávania. 

V oblasti bezpečnosti a občianstva audítori analyzovali výkonnosť Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
– hranice a víza – nástroja, z ktorého sa poskytuje podpora na opatrenia na hraniciach. Dospeli 
k záveru, že ukazovateľ, ktorým sa meria pokrok smerom k hlavnému cieľu nástroja, je vymedzený 
príliš široko, čo oslabuje závery o celkovej výkonnosti fondu. Špecifickejšie ukazovatele naznačujú 
pokrok v oblasti vízovej infraštruktúry a kľúčových informačných systémov používaných 
na kontrolu hraníc. Odborná príprava a budovanie kapacít konzulátov a pohraničnej stráže však 
zaostávajú, čo možno čiastočne pripísať pandémii ochorenia COVID. 

Pokiaľ ide o celkový výkonnostný rámec, audítori zistili, že rámec lepšej právnej regulácie je 
užitočný pri identifikácii získaných ponaučení a zabezpečení ich uplatňovania pri navrhovaní 
budúcich programov. Zásada „najprv vyhodnotiť“, ktorá je súčasťou rámca lepšej právnej regulácie, 
sa uplatňuje pomerne konzistentne, i keď nie vždy. Celkový záver audítorov je, že získané 
ponaučenia sú vo všeobecnosti dobre identifikované a zohľadnené v následných legislatívnych 
návrhoch. Audítori odporúčajú, aby Komisia zlepšila svoje posúdenia vplyvu a jasne identifikovala 
príslušné následné opatrenia vyplývajúce z hodnotení.  
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Správa Európskeho dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ, ako aj súhrnný dokument Správa 
o výkonnosti za rok 2020 v skratke sú k dispozícii na webovom sídle EDA v angličtine. Verzie 
v ostatných jazykoch budú k dispozícii onedlho.  
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