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GLOSÁR
Akčný plán: akčné plány sa pripravujú pre každý členský štát v spolupráci s príslušným
prijímajúcim štátom a Európskou komisiou s cieľom spresniť, čo plánuje iniciatíva JASPERS
vykonať. Od 1. januára 2014 sa každý nový akčný plán stáva priebežným plánom, a to od
jednorazového podpisu tohto dokumentu na programové obdobie 2014 – 2020. Akčné plány
zostávajú v platnosti počas celého obdobia 2014 – 2020 a pravidelné úpravy (doplnenie
a odstránenie projektov) sa uskutočňujú po dohode medzi stranami na základe výmeny
listov.
Analýza nákladov a prínosov (Cost-Benefit Analysis – CBA): technika porovnávania
predpokladaných nákladov a očakávaných prínosov súvisiacich s návrhom, ktorá pomáha
rozhodujúcim subjektom dospieť k informovanému rozhodnutiu o tom, či budú návrh
realizovať, alebo nie.
Efektívnosť: zásada efektívnosti sa týka najlepšieho pomeru medzi využívanými zdrojmi
a dosiahnutými výstupmi.
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): európske štrukturálne a investičné fondy
zahŕňajú päť samostatných fondov, ktorých cieľom je zmenšovanie regionálnych rozdielov
v Európskej únii a ktorých politické rámce sú stanovené na sedemročné rozpočtové obdobie
viacročného finančného rámca (VFR). Medzi tieto fondy patria: Európsky fond regionálneho
rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Európsky fond regionálneho rozvoja sa
zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie
prostredníctvom vyrovnávania hlavných regionálnych rozdielov, a to formou finančnej
podpory na budovanie infraštruktúr a produktívnych investícií do vytvárania pracovných
miest, najmä v podnikoch.
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Kohézny fond (KF): cieľom Kohézneho fondu je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť
v Európskej únii prostredníctvom financovania projektov v oblasti životného prostredia
a dopravy v členských štátoch, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ.
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ): nezávislý orgán zodpovedný za skúmanie vládnych príjmov
a výdavkov. V každom členskom štáte EÚ existuje jeden NKÚ, pričom najvyšším kontrolným
úradom EÚ je Európsky dvor audítorov.
Nástroj predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA): nástroj
predvstupovej pomoci je prostriedok, pomocou ktorého EÚ finančne a technicky podporuje
reformy v “krajinách zapojených do procesu rozširovania“. Finančné prostriedky v rámci
nástroja IPA slúžia na budovanie kapacít krajín počas prístupového procesu, čo má
za následok progresívny a pozitívny vývoj v regióne.
Nezávislé posúdenie kvality (Independent Quality Review – IQR): hodnotenie žiadosti
týkajúcej sa veľkého projektu, ktoré vykonal nezávislý orgán ešte predtým, ako členský štát
predložil túto žiadosť Komisii na schválenie. Iniciatíva JASPERS vystupuje ako nezávislý
posudzovateľ kvality pre všetky krajiny, ktoré ju požiadajú o pomoc. Komisia môže
odmietnuť schválenie finančnej podpory len vtedy, ak zistí významné nedostatky v správe
IQR.
Operačný program (OP): v operačnom programe sa stanovujú priority a konkrétne ciele
členského štátu a spôsob využitia finančných prostriedkov (spolufinancovanie z EÚ
a vnútroštátnych verejných a súkromných zdrojov) v priebehu daného obdobia
(vo všeobecnosti sedem rokov) na financovanie projektov. Tieto projekty musia prispieť
k dosiahnutiu určitého počtu cieľov konkretizovaných v rámci OP. OP vypracúva členský štát
a Komisia ho musí schváliť pred uhradením akýchkoľvek platieb z rozpočtu EÚ. V priebehu
príslušného obdobia sa môžu meniť len vtedy, ak s tým súhlasia obidve strany.
Politika súdržnosti: politika súdržnosti je jednou z najväčších oblastí politiky, ktoré sa hradia
z rozpočtu EÚ. Jej cieľom je znižovať rozdiely v oblasti rozvoja medzi rozličnými regiónmi,
reštrukturalizovať upadajúce priemyselné oblasti, diverzifikovať vidiecke oblasti
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a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. Financuje sa
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.
Postupne realizované projekty: nedokončené veľké projekty z predchádzajúceho
programového obdobia, ktorých nezrealizovaná časť, povinne identifikovateľná z finančného
aj fyzického hľadiska, sa presunula do programového obdobia 2014 – 2020.
Posúdenie po predložení (Post-Submission Appraisal – PSA): posúdenie, ktoré vykonáva
iniciatíva JASPERS na žiadosť Komisie, v súvislosti so žiadosťou týkajúcou sa veľkého projektu,
ktorú predložil členský štát a ktorú iniciatíva JASPERS nepodrobila nezávislému posúdeniu
kvality.
Riadiaci orgán: riadiaci orgán je vnútroštátny, regionálny alebo miestny orgán verejnej
správy (alebo iný verejný alebo súkromný subjekt) určený členským štátom, aby riadil
operačný program. Medzi jeho úlohy patrí výber projektov, ktoré sa majú financovať,
monitorovanie realizácie projektov a podávanie správ Komisii o finančných aspektoch
a dosiahnutých výsledkoch.
Ukazovateľ: ukazovateľ je merateľná náhrada, napr. za cieľ, ktorá poskytne užitočné
informácie potrebné na posúdenie miery plnenia cieľa.
Veľké projekty: veľké projekty sú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy,
životného prostredia a iných odvetví, ako sú kultúra, vzdelávanie, energetika alebo IKT, ktoré
majú pre EÚ často strategický význam, a preto podliehajú osobitnému schvaľovaciemu
postupu Komisie. Zahŕňajú hospodársky nedeliteľný súbor prác, činností alebo služieb, ktoré
spĺňajú presnú technickú funkciu a majú jasne určené ciele. V nariadení o spoločných
ustanoveniach (NSU) sa stanovuje, že veľké projekty sú tie projekty, ktorých celkové
oprávnené náklady (celkové náklady na programové obdobie 2007 – 2013), ktoré sa
posudzujú pri určovaní príspevku z fondov, presahujú 50 mil. EUR. V programovom období
2014 – 2020 sa v prípade projektov, ktoré podporujú udržateľnú dopravu a odstraňujú úzke
miesta v kľúčových sieťových infraštruktúrach, tento prah zvýšil na 75 mil. EUR.
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Vplyv: dlhodobejšie sociálno-ekonomické dôsledky, ktoré možno pozorovať po uplynutí
istého času od ukončenia zásahu a ktoré môžu ovplyvniť priamych príjemcov pomoci alebo
iných nepriamych príjemcov (napr. zníženie miery nezamestnanosti, zlepšenie kvality vody
atď.).
Výsledok: výsledok je merateľný dôsledok, ktorý možno odvodiť – priamo alebo nepriamo –
zo vzťahu medzi príčinou a následkom.
Výstup: niečo, čo sa vytvorí alebo dosiahne pomocou finančných prostriedkov pridelených
na zásah (napr. kurzy odbornej prípravy poskytnuté nezamestnaným mladým ľuďom, počet
čistiarní odpadových vôd alebo počet kilometrov vybudovaných ciest atď.).
Záznam o dokončení akcie (Action Completion Note – ACN): štandardizovaný dokument
vypracovaný iniciatívou JASPERS, v ktorom sa zhŕňa práca vykonaná na projekte a v ktorom
sa v prípade potreby uvádzajú odporúčania pre vnútroštátne orgány.
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ZHRNUTIE
O iniciatíve JASPERS
I.

V roku 2005 sa Európska komisia rozhodla spolu s Európskou investičnou bankou (EIB)

angažovať v novej iniciatíve známej ako „Spoločná pomoc na podporu projektov
v európskych regiónoch“ (JASPERS) s cieľom poskytnúť členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ
v roku 2004 alebo neskôr, nezávislé a bezplatné poradenstvo v snahe pomôcť im pri príprave
kvalitných návrhov veľkých investičných projektov na získanie finančných prostriedkov
z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
Ako sme vykonávali audit
II.

Posudzovali sme, či iniciatíva JASPERS pozitívne prispela k vypracovaniu a celkovej

kvalite projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v tých členských štátoch, ktoré
podporovala, a či zlepšila ich administratívnu kapacitu.
III. Audit sme vykonali v týchto štyroch členských štátoch: v Chorvátsku, na Malte, v Poľsku
a Rumunsku. Audit sa týkal obdobia od začiatku fungovania iniciatívy JASPERS, teda
od roku 2006 do konca roka 2016. V prípade Chorvátska a Poľska sme vykonali audit
v spolupráci s ich najvyššími kontrolnými úradmi (NKÚ), ktoré vykonávali svoje audity vplyvu
iniciatívy JASPERS na vnútroštátnej úrovni v rovnakom čase, ako prebiehal náš audit 1.
Čo sme zistili
IV. Vo vymedzení hlavných cieľov, úloh a povinností iniciatívy JASPERS boli nedostatky.
V dôsledku toho nebola pomoc iniciatívy JASPERS dostatočne zameraná. Hoci bola iniciatíva
JASPERS naplánovaná pre programové obdobie 2007 – 2013, stala sa z nej dlhodobejšia

1

Správa Najvyššieho kontrolného úradu Poľska z roku 2016 s názvom Fungovanie iniciatívy
JASPERS v Poľsku a správa Štátneho kontrolného úradu Chorvátska z mája 2017 s názvom Vplyv
programovej iniciatívy JASPERS na predložené návrhy projektov Chorvátskej republiky
zameraných na spolufinancovanie z fondov EÚ.
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iniciatíva po tom, ako bola jej platnosť predĺžená aj na programové obdobie 2014 – 2020.
Nemá jasné merateľné ciele, ktoré by naznačovali, že už splnila svoj účel. Na začiatku
programového obdobia 2014 – 2020 začala iniciatíva JASPERS podporovať aj projekty
realizované vo viacerých fázach a nabádala členské štáty k tomu, aby intenzívnejšie využívali
jej bezplatnú pomoc počas fázy vykonávania projektov. Nič z toho však nebolo prioritou.
V.

Pri zavádzaní novej funkcie nezávislého posúdenia kvality (IQR) pre programové obdobie

2014 – 2020 sa objavili významné nedostatky. Funkčnú nezávislosť útvaru pre nezávislé
posúdenie kvality v rámci iniciatívy JASPERS obmedzovala skutočnosť, že za schvaľovanie
práce tohto útvaru aj poradných sekcií zodpovedala tá istá osoba. Do októbra 2017 neboli
okrem toho schválené žiadne postupy vymedzujúce procesy nezávislého posúdenia kvality
v rámci iniciatívy JASPERS. Zaznamenali sme vysoké riziko nedostatočnej nestrannosti, pokiaľ
ide o poradnú funkciu iniciatívy JASPERS. Navyše, hoci boli nezávislé posúdenia kvality
kľúčovou súčasťou procesu Komisie týkajúceho sa schvaľovania veľkých projektov, Komisia
priamo nezasahovala do toho, ako boli tieto posúdenia vykonávané v praxi, čím sa vystavila
riziku, že sa nebudú uskutočňovať podľa plánu.
VI. Iniciatíva JASPERS prispela k rýchlejšiemu schvaľovaniu projektov a mala vplyv na ich
kvalitu. Okrem toho mala táto iniciatíva pozitívny vplyv na kvalitu základnej projektovej
dokumentácie. Zároveň sme zistili, že pomoc poskytovaná iniciatívou JASPERS bola pomerne
komplexná. V programovom období 2007 – 2013 Komisia celkovo potrebovala kratší čas
na schválenie veľkých projektov, ak im bola poskytnutá pomoc iniciatívy JASPERS. Zistili sme
však, že táto iniciatíva vo všeobecnosti nemohla mať vplyv na čerpanie finančných
prostriedkov EÚ. V súvislosti s programovým obdobím 2014 – 2020 sme zistili, že celkový čas
potrebný na schválenie veľkých projektov sa mohol výrazne skrátiť. Na záver sme zistili,
že veľké projekty, ktorým pomáhala iniciatíva JASPERS, zriedkavejšie vykazovali v rámci
našich auditov zhody uskutočnených v rokoch 2014 a 2015 chyby týkajúce sa zákonnosti
a riadnosti.
VII. Vplyv iniciatívy JASPERS na administratívnu kapacitu ešte nepriniesol vyššie stupne
nezávislosti od pomoci JASPERS. Vnútroštátne orgány aj príjemcovia projektov
vo všeobecnosti uvádzali, že iniciatíva JASPERS mala pozitívny vplyv na ich administratívnu

10

kapacitu, aj keď niektorí z nich uviedli, že sú stále veľmi závislí od pomoci iniciatívy JASPERS.
Nenašli sme nijaké dôkazy, ktoré by potvrdili, či sa toto zlepšenie administratívnej kapacity
skutočne prejavilo aj v praxi. Zaznamenali sme, že iniciatíva JASPERS sa časom intenzívnejšie
zamerala na budovanie administratívnej kapacity členských štátov.
VIII. To v kombinácii s významnými nedostatkami v monitorovaní činností JASPERS ohrozuje
úspešné fungovanie tejto iniciatívy, najmä pokiaľ ide o jej efektívnosť a účinnosť. EIB nebola
ochotná poskytnúť informácie o skutočných nákladoch na iniciatívu JASPERS a Komisia bola
len čiastočne schopná preukázať vierohodnosť štandardných nákladov v rámci iniciatívy
JASPERS používaných do roku 2014 pre zamestnancov, ktorých zabezpečovala EIB.
Čo odporúčame
IX. Komisia by mala:
a)

prevziať väčšiu kontrolu nad strategickým plánovaním iniciatívy JASPERS vrátane
všetkých druhov činností iniciatívy, pričom by mala mať na zreteli, že iniciatíva JASPERS
bola pôvodne koncipovaná ako dočasná iniciatíva, a preto by sa malo umožniť jej
postupné ukončenie, pokiaľ už boli splnené jej hlavné ciele;

b)

prijať okamžité opatrenia na zmiernenie vysokého rizika nedostatočnej nestrannosti
v prípade, že iniciatíva JASPERS vykonáva nezávislé posúdenia kvality s cieľom zhodnotiť
projekty, ktorým poskytla svoju poradenskú podporu;

c)

získať neobmedzený prístup k príslušnej dokumentácii, aby overila kvalitu postupov
iniciatívy JASPERS týkajúcich sa nezávislého posúdenia kvality;

d)

zameriavať pomoc iniciatívy JASPERS podľa štádia vývoja projektu a udržiavať jej
zameranie na poskytovanie poradenských služieb pre veľké projekty;

e)

začleniť činnosti iniciatívy JASPERS do svojej vlastnej stratégie technickej pomoci
s cieľom zlepšiť koordináciu s touto iniciatívou pri uskutočňovaní prebiehajúcich činností
(na rozdiel od činností ad hoc) na rozvoj administratívnej kapacity členských štátov;
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postupom času prispôsobiť úlohu, povahu a intenzitu činností iniciatívy JASPERS
v oblasti budovania kapacít v členských štátoch a poskytnúť im stimuly na dosiahnutie
dostatočnej a udržateľnej úrovne administratívnej kapacity;
f)

zaviesť komplexný systém na monitorovanie miery, do akej boli splnené dlhodobé
a krátkodobé ciele iniciatívy JASPERS; zabezpečiť, aby boli budúce hodnotenia iniciatívy
JASPERS dostatočne komplexné, a vyvodiť závery o dosiahnutí jej hlavných cieľov; prijať
opatrenia na optimalizáciu efektívnosti a účinnosti iniciatívy JASPERS; a zabezpečiť,
aby boli náklady na iniciatívu JASPERS primerané a aby odrážali skutočné vzniknuté
náklady.
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ÚVOD
Čo je iniciatíva JASPERS?
1. Členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr, mohli využívať vysoké sumy
finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2.
Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko dostávali finančnú podporu EÚ aj prostredníctvom
nástroja predvstupovej pomoci (IPA) až do ich pristúpenia k EÚ.
Administratívy týchto krajín mali zároveň len obmedzenú kapacitu na správu finančných
prostriedkov EÚ a na prípravu a realizáciu projektov podľa požiadaviek EÚ.
2. Európska komisia sa s cieľom odstrániť tento nedostatok rozhodla angažovať spolu s EIB
v novej iniciatíve, prostredníctvom ktorej by sa týmto členským štátom poskytovalo
technické poradenstvo. V roku 2006 Komisia, Európska investičná banka (EIB), Európska
banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a neskôr aj KfW schválili memorandum o porozumení
s cieľom vytvoriť takúto iniciatívu. Účelom iniciatívy známej ako „Spoločná pomoc
na podporu projektov v európskych regiónoch“ (JASPERS) bolo poskytovať nezávislé
a bezplatné poradenstvo v snahe pomôcť členským štátom pri príprave kvalitných „veľkých
projektov“ zahŕňajúcich rozsiahle investície s cieľom získať spolufinancovanie zo strany EÚ.
Toto poradenstvo sa týkalo napríklad štúdie uskutočniteľnosti, analýzy nákladov a prínosov
(CBA) a environmentálnych otázok (pozri bod 57).
3. Pôvodne sa predpokladalo, že iniciatíva JASPERS bude fungovať len počas programového
obdobia 2007 – 2013 a bude otvorená len pre členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004
a neskôr 3. Na základe rámcovej dohody o partnerstve podpísanej v roku 2014 4 sa však jej

2

Na programové obdobie 2014 – 2020 boli vytvorené európske štrukturálne a investičné fondy,
medzi ktoré patrí okrem iného Kohézny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

3

V rámci výnimky poskytovala iniciatíva JASPERS pomoc Grécku od roku 2013.

4

Rámcová dohoda o partnerstve v záujme riadenia nástroja technickej pomoci JASPERS na roky
2014 – 2020, dohodnutá medzi Európskou komisiou a EIB v novembri 2014.
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operácie rozšírili aj na programové obdobie 2014 – 2020 (vrátane novej právomoci
v súvislosti s Nástrojom na prepájanie Európy (NPE)) 5. Pokiaľ boli k dispozícii požadované
zdroje, bola otvorená aj pre všetky členské štáty a kandidátske krajiny.
4. Iniciatívu technickej pomoci JASPERS riadi v rámci EIB osobitný útvar – útvar pre JASPERS.
Iniciatíva JASPERS zamestnáva približne 124 zamestnancov6. Jej hlavné sídlo sa nachádza
v Luxemburgu v priestoroch EIB, pričom má aj tri regionálne kancelárie vo Varšave, Viedni
a v Bukurešti a pobočku v Bruseli. Spoločne ju financujú EIB, Komisia z rozpočtu EÚ a EBOR 7.
Títo traja partneri hlasujú jednohlasne v rámci riadiaceho výboru JASPERS, ktorému
predsedá Komisia, v záujme prijatia strategických rozhodnutí o smerovaní a dohľade
nad touto iniciatívou.
5. Skutočné náklady na iniciatívu JASPERS, od začiatku jej činnosti v roku 2006 do konca
roka 2016, predstavovali 284,2 mil. EUR. Približne 79 % celkových nákladov na iniciatívu
JASPERS (okolo 223,5 mil. EUR) bolo financovaných z rozpočtu EÚ. Podrobnejšie informácie
sa uvádzajú v tabuľke 1. Zvyšok príspevku poskytli ostatní partneri vo forme zamestnancov
pridelených na iniciatívu JASPERS.

5

Právomoc bola pridelená aj v súvislosti s IPA II.

6

Údaj platný k 31. decembru 2016.

7

Banková skupina Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bola pôvodne štvrtým zakladajúcim
členom, ale svoju účasť nepredĺžila do programového obdobia 2014 – 2020. EBOR sa rozhodla
odstúpiť od iniciatívy s účinnosťou od júla 2017.

14

Tabuľka 1 – Skutočné náklady (založené prevažne na jednotkových nákladoch) a počet
zamestnancov (ku koncu roka) iniciatívy JASPERS do roku 2016

Rok

Skutočné náklady
iniciatívy JASPERS1
A

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

Príspevok Miera financovania
Komisie 1 zo strany Komisie
B

0,0
17,8
21,2
23,5
30,2
32,0
30,4
31,6
28,9
32,4
36,0
284,2

Počet zamestnancov
[ekvivalent plného
pracovného času]

B/A

3,9
13,2
16,0
17,1
23,4
26,5
24,2
23,1
21,8
25,7
28,8
223,5

–
74 %
75 %
72 %
77 %
83 %
80 %
73 %
75 %
79 %
80 %
79 %

15
56
61
77
88
89
91
87
96
116
124
–

1

V mil. EUR.
Poznámka: Podľa výročných správ iniciatívy JASPERS v roku 2006 nevznikli nijaké skutočné náklady.
Komisia však počas roku 2006 uskutočnila platby pre iniciatívu JASPERS. Údaje nezahŕňajú mandáty
iniciatívy JASPERS týkajúce sa IPA a NPE.
Zdroj: Analýza EDA zameraná na výročné správy iniciatívy JASPERS a odpovede Komisie.

Čo robí iniciatíva JASPERS?
6. Každá jednotlivá funkcia iniciatívy JASPERS je známa ako „úloha“. Úlohy sa vykonávajú
v týchto hlavných formách:
•

individuálna podpora veľkých projektov a menších projektov (pozri bod 7) vrátane
dočasnej podpory veľkých projektov realizovaných vo viacerých fázach (pozri bod 40),

•

horizontálna podpora (pozri bod 8),

•

opatrenia na budovanie kapacít (pozri bod 9),

•

funkcie v oblasti posudzovania (pozri bod 10):
–

nezávislé posúdenia kvality (IQR),

–

posúdenia po predložení (PSA).

7. Hlavným strategickým cieľom iniciatívy JASPERS je poskytovanie individuálnej podpory
v čo najskoršej fáze vývoja projektu – teda poskytovanie pomoci prijímajúcim členským
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štátom pri príprave projektov na grantové financovanie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a Kohézneho fondu 8. V praxi môže iniciatíva JASPERS poskytnúť podporu
v akejkoľvek fáze životného cyklu projektu, od koncepcie až po schválenie, a vo výnimočných
prípadoch aj v realizačnej fáze. Väčšina týchto úloh súvisí s veľkými projektmi: projekty,
ktorých náklady presahujú stanovenú prahovú hodnotu 9 a vyžadujú si, aby ich schválila
Komisia. Prostredníctvom iniciatívy JASPERS sa môžu podporovať aj menšie projekty, najmä
ak majú osobitnú strategickú hodnotu a sú schválené členskými štátmi.
8. Horizontálna podpora môže mať formu poradenstva pre skupiny rôznych, ale súvisiacich
projektov v jednom alebo viacerých členských štátoch, alebo formu strategického
poradenstva poskytovaného orgánom členského štátu.
9. V roku 2011 iniciatíva JASPERS vytvorila platformu na vytváranie sietí zameranú
na opatrenia na budovanie kapacít. Organizuje kurzy odbornej prípravy a podujatia
zamerané na vytváranie sietí s cieľom zlepšiť schopnosť orgánov členských štátov vypracúvať
projekty v súlade s právnymi predpismi EÚ a rozširovať osvedčené postupy.
10. V rámci iniciatívy JASPERS sa začali v roku 2015 uskutočňovať aj posúdenia žiadostí
týkajúcich sa veľkých projektov v rámci postupu schvaľovania veľkých projektov, ktorý
vykonáva Komisia. Tieto posúdenia môžu mať formu nezávislého posúdenia kvality
(pozri body 44 až 52). Nezávislé posúdenia kvality vykonáva na žiadosť členských štátov, ako

8

Memorandum o porozumení z roku 2006.

9

Na programové obdobie 2007 – 2013 podľa článku 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25),
keď celkové náklady na projekt presiahnu 50 mil. EUR.
Na programové obdobie 2014 – 2020 sa stanovuje podľa článku 100 nariadenia č. 1303/2013
o spoločných ustanoveniach, keď celkové oprávnené náklady prekračujú 50 mil. EUR
a 75 mil. EUR v prípade operácií prispievajúcich k podpore udržateľnej dopravy a odstraňovaniu
úzkych miest v kľúčovej sieťovej infraštruktúre.
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sa stanovuje v nariadení o spoločných ustanoveniach 10, útvar so sídlom v Bruseli. Na žiadosť
Komisie, nie členského štátu, môže iniciatíva JASPERS od roku 2015 zabezpečovať
aj posúdenia vo forme PSA. Rozsah PSA je užší ako rozsah IQR. IQR a PSA sa môžu vykonávať
aj pre potreby veľkých projektov, v súvislosti s ktorými už iniciatíva JASPERS poskytla svoje
poradenstvo ešte pred predložením žiadostí týkajúcich sa veľkých projektov.
11. Od začiatku svojho fungovania v roku 2006 do konca roka 2016 dokončila iniciatíva
JASPERS 1 147 úloh. Približne dve tretiny z nich sa týkali veľkých projektov. Na obrázku 1 sa
uvádzajú podrobné informácie o počte dokončených úloh rozdelených podľa typu.
Obrázok 1 – Dokončené úlohy iniciatívy JASPERS podľa typu (2006 – 2016)

58

Individuálna podpora veľkých projektov

31 21

Individuálna podpora menších projektov
192
Horizontálna podpora

1 147
úl oh

650
195

Podpora veľkých postupne realizovaných
projektov
Nezávislé posúdenie kvality/posúdenie
po predložení
Opatrenia na budovanie kapacít

Zdroj: Analýza EDA založená na údajoch, ktoré poskytla iniciatíva JASPERS (k 31. decembru 2016).

10

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
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12. Takmer 50 % všetkých dokončených úloh iniciatívy JASPERS sa týkalo činností v Poľsku
(307) a Rumunsku (246). Na obrázku 2 je znázornený počet úloh iniciatívy JASPERS v každom
členskom štáte.
Obrázok 2 – Dokončené úlohy iniciatívy JASPERS podľa členských štátov
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Zdroj: Analýza EDA založená na údajoch, ktoré poskytla iniciatíva JASPERS (k 31. decembru 2016).

13. Od roku 2006 do decembra 2016 Komisia schválila 963 veľkých projektov
z programového obdobia 2007 – 2013 11. Spomedzi nich bolo 511 (približne 53 %)
podporených prostredníctvom iniciatívy JASPERS. Celková suma investovaná do týchto
projektov dosiahla približne 77,6 mld. EUR, pričom celkový príspevok EÚ predstavoval
46,2 mld. EUR.

11

Komisia informovala, že do roku 2017 prijala kladné rozhodnutia k 970 veľkým projektov
v programovom období 2007 – 2013.
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14. Počet všetkých úloh iniciatívy JASPERS v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 –
2020, rozdelený podľa stavu a typu úlohy, sa uvádza v prílohe I.
Rozsah auditu a audítorský prístup
15. Cieľom tohto auditu bolo posúdiť, či iniciatíva JASPERS pozitívne prispela k projektom
spolufinancovaným EÚ v členských štátoch.
Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa sústredili na tri rôzne oblasti. Najskôr sme skúmali
inštitucionálne usporiadanie iniciatívy JASPERS, spôsob jej správy a rozsah jej činností. V tejto
súvislosti sme nevykonali audit vlastných úverových činností EIB týkajúcich sa projektov,
pri ktorých pomáhala iniciatíva JASPERS 12. Po druhé sme skontrolovali skutočný vplyv
činností iniciatívy JASPERS na projekty vo vzorke a na administratívnu kapacitu členských
štátov. Napokon sme skúmali systémy zavedené na rôznych úrovniach v záujme
monitorovania a hodnotenia práce a efektívnosti a účinnosti iniciatívy JASPERS.
16. Audit sa týkal obdobia od začiatku fungovania iniciatívy JASPERS, teda od roku 2006,
do konca roka 2016: preto zahŕňa úlohy z obidvoch programových období 2007 – 2013
a 2014 – 2020. V relevantných prípadoch sme vzali do úvahy aj informácie týkajúce sa
obdobia do augusta 2017, ktoré poskytla Komisia a EIB.
17. Audit sme vykonali v Komisii, v rámci útvaru JASPERS v EIB, ako aj v riadiacom výbore
JASPERS a v štyroch vybraných členských štátoch: v Chorvátsku, na Malte, v Poľsku
a Rumunsku. Tieto členské štáty sme si vybrali na základe toho, akú mieru pomoci im
iniciatíva JASPERS poskytla, ich geografického rozloženia a ich úrovne skúseností
s využívaním finančných prostriedkov EÚ.
18. Náš audit sa zakladal najmä na týchto dôkazoch:
–

rozhovory s úradníkmi a príjemcami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni,

12

Pokiaľ ide o činnosti EIB, podľa článku 287 ods. 3 ZFEÚ sa naše práva v oblasti auditu týkajú len
jej spravovania výdavkov a príjmov z rozpočtu EÚ.
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–

analýza dokumentácie a údajov, ktoré poskytli vnútroštátne orgány, útvar JASPERS v EIB
a Komisia,

–

preskúmanie vzorky 28 individuálnych projektových úloh (zahŕňajúcich 25 úloh
týkajúcich sa veľkých projektov a tri úlohy týkajúce sa menších projektov) a deväť
horizontálnych úloh iniciatívy JASPERS (príloha II); výber vzorky zameraný na dokončené
úlohy13,

–

preverenie 343 záznamov o dokončení akcie (ACN) súvisiacich s úlohami v štyroch
navštívených členských štátoch,

–

analýza výsledkov nášho vlastného auditu súladu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2014
a 2015, týkajúcich sa veľkých projektov.

19. Ďalej sme využili záverečnú audítorskú správu o veľkých projektoch v GR REGIO, ktorú
v októbri 2017 zverejnil Útvar Komisie pre vnútorný audit. V rámci auditu sa preskúmali
procesy a kontroly, ktoré GR REGIO zaviedlo na schvaľovanie a monitorovanie veľkých
projektov v programovom období 2014 – 2020 a analyzovalo sa okrem iného i to, ako sa
využívala funkcia IQR v rámci iniciatívy JASPERS.
20. Pri vykonávaní častí tohto auditu, ktoré sa týkali Chorvátska a Poľska, sme spolupracovali
s chorvátskym a poľským najvyšším kontrolným úradom (NKÚ), ktoré vykonávali svoje audity
vplyvu iniciatívy JASPERS na vnútroštátnej úrovni v rovnakom čase, ako prebiehal náš
audit 14. Táto spolupráca zahŕňala výmeny názorov na náš prístup a metodiku auditu
a diskusie o hlavných výsledkoch audítorskej práce týkajúcej sa každej krajiny.

13

Spomedzi úloh vybraných do vzorky bolo 29 z programového obdobia 2007 – 2013 a osem
z programového obdobia 2014 – 2020 (pozri prílohu II a celkový súbor v prílohe I).

14

Správa Najvyššieho kontrolného úradu Poľska z roku 2016 s názvom Fungovanie iniciatívy
JASPERS v Poľsku a správa Štátneho kontrolného úradu Chorvátska z mája 2017 s názvom Vplyv
programovej iniciatívy JASPERS na predložené návrhy projektov Chorvátskej republiky
zameraných na spolufinancovanie z fondov EÚ.
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PRIPOMIENKY
Nedostatky vo vymedzení hlavných cieľov iniciatívy JASPERS viedli k nedostatkom v jej
operáciách
21. Domnievame sa, že primerane vymedzené a jednoznačné strategické ciele na najvyššej
úrovni poskytujú pevný základ pre nasmerovanie zdrojov iniciatívy JASPERS do tých
najdôležitejších oblastí. Sú dôležité aj pre následné monitorovanie a hodnotenie operácií
JASPERS a pre identifikáciu oblastí, kde je potrebná dodatočná podpora. Domnievame sa
takisto, že jasne vymedzené úlohy a povinnosti sú kľúčové na zabezpečenie transparentnosti
a zodpovednosti, zamedzenie prekrývaniu a zaručenie nestrannosti tam, kde je to dôležité.
Posúdili sme preto inštitucionálne usporiadanie iniciatívy JASPERS v čase jej vzniku
v roku 2006 a v čase jeho predĺženia v roku 2014.
Hlavné ciele pre iniciatívu JASPERS boli nedostatočne jasné a čiastočne protichodné
22. Iniciatíva JASPERS bola pôvodne koncipovaná ako iniciatíva na programové obdobie
2007 – 2013. Myšlienka, ktorá stála za iniciatívou JASPERS, bola prvýkrát opísaná
v koncepčnom dokumente vydanom v roku 2005 15. Uvádzalo sa v ňom, že veľké projekty
v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii v roku 2004 a neskôr, ako aj v Grécku,
Španielsku a Portugalsku 16, by mali mať pri prijímaní podpory iniciatívy JASPERS prednosť.
23. V koncepčnom dokumente sa takisto uvádzalo, že Komisia a EIB preskúmajú fungovanie
iniciatívy JASPERS po prvých dvoch rokoch jej činnosti, aby rozhodli o jej budúcom
strategickom smerovaní, keďže v čase, keď táto iniciatíva začala fungovať, nebolo možné

15

Konečná verzia zo 6. septembra 2005.

16

Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovenská
republika a Slovinsko a prístupové krajiny – Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko. Grécko,
Španielsko a Portugalsko boli uvedené v koncepčnom dokumente z roku 2005, ale neboli
zahrnuté do memoranda o porozumení z roku 2006. Pomoc pre Grécko sa začala poskytovať
v roku 2013 (bez zmeny memoranda o porozumení z roku 2006).
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presne predpovedať budúci dopyt po jej službách. Hoci sa všeobecné zameranie stanovené
v koncepčnom dokumente prenieslo do memoranda o porozumení z roku 2006 (pozri body 2
a 3), niektoré aspekty boli v podstate odsunuté na neskôr. Jedným z nich bolo zameranie
na budovanie administratívnej kapacity členských štátov. Ďalším bol záväzok vykonať
preskúmanie po dvoch rokoch fungovania.
24. Celkovým strategickým cieľom iniciatívy JASPERS, ako sa opisuje v memorande
o porozumení z roku 2006, bolo pomôcť prijímajúcim členským štátom pripraviť a predložiť
kvalitné projekty na grantové financovanie zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu.
Malo sa urýchliť čerpanie dostupných finančných prostriedkov EÚ. Oba ciele – zvýšenie
kvality i čerpania – boli platné aj v programovom období 2014 – 2020.
Hoci koncepčný dokument obsahoval približný ročný odhad očakávaných predložených
veľkých projektov, pred začatím iniciatívy JASPERS na obdobie 2007 – 2013 sa nevykonali
žiadne posúdenia potrieb. Oproti tomu, pokiaľ ide o programové obdobie 2014 – 2020,
Komisia spolupracovala s iniciatívou JASPERS na vykonaní formálneho posúdenia potrieb
pred rozšírením mandátu tejto iniciatívy a jej otvorením pre všetky členské štáty
(pozri bod 3). Zistili sme však, že toto posúdenie potrieb bolo príliš optimistické (pozri bod 52
a body 87 až 90).
25. Hlavný cieľ iniciatívy JASPERS, ktorým je pomôcť členským štátom, aby čo najviac
využívali pomoc dostupnú v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, je jasný. Dva
hlavné ciele stanovené pre iniciatívu JASPERS neboli dostatočne jasné ani konkrétne
ani v jednom z uvedených dvoch programových období. Cieľ zlepšenia kvality projektov,
ktorý mala iniciatíva priniesť, nebol osobitne vymedzený a cieľ zlepšenia čerpania finančných
prostriedkov EÚ17 bol vágny. Okrem toho tieto dva hlavné ciele si prinajmenšom sčasti
navzájom odporovali – napríklad zlepšenie projektu môže viesť k ďalším oneskoreniam, čo
ohrozuje čerpanie prostriedkov (pozri aj bod 96). Základ pre hodnotenie účinnosti iniciatívy
bol preto neuspokojivý.

17

Lepšie čerpanie vo všeobecnosti znamená, že finančné prostriedky EÚ sa vynakladajú skôr
a rýchlejšie.
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26. Komisia nespresnila, na základe čoho posúdi, či sa podarilo dosiahnuť hlavné ciele
iniciatívy JASPERS a akými prostriedkami. Napríklad v koncepčnom dokumente bolo ako cieľ
stanovené zvýšenie administratívnej kapacity, čo by malo prispieť k zlepšeniu kvality
projektov, ako aj k lepšiemu čerpaniu prostriedkov, ale tento cieľ sa nepreniesol
do memoranda o porozumení na programové obdobie 2007 – 2013. Bol začlenený len
do rámcovej dohody o partnerstve, ktorá sa vzťahovala na programové obdobie 2014 –
2020, bez akéhokoľvek odkazu na konkrétne ciele. V dôsledku toho sa s ním ani v jednom
období nespájali nijaké konkrétne ciele. Namiesto toho bolo ako dlhodobý vplyv stanovené
zvýšenie administratívnej kapacity. To spôsobilo nasledujúce problémy.
27. Zvyšovanie administratívnej kapacity je zo svojej povahy cieľom, ktorý treba po čase
prehodnotiť: po tom, ako sa administratívna kapacita členského štátu zvýši v určitej oblasti
na požadovanú úroveň, sa potreba ďalších opatrení na budovanie kapacít znižuje. V takom
prípade by sme očakávali stanovenie tematických cieľov, ktoré by po dosiahnutí jasne
ukazovali, že niektoré opatrenia na budovanie kapacít už nie sú potrebné. V tomto prípade
však Komisia ani iniciatíva JASPERS nestanovili konkrétne ciele týkajúce sa budovania
kapacít.
Úlohy a povinnosti hlavných zainteresovaných strán neboli dosť jasné
28. Prácu iniciatívy JASPERS väčšinou platí Komisia a vykonáva ju EIB na žiadosť členských
štátov. Úlohy a zodpovednosť iniciatívy JASPERS a jej hlavných zainteresovaných strán 18
neboli jasne vymedzené ani v jednom z uvedených dvoch programových období, a to
ani vo formálnych dohodách podpísaných medzi Komisiou a EIB, akou sú napríklad dohody
o ročnom príspevku.

18

Prijímajúce členské štáty, Komisia, EIB a EBOR, pričom EBOR nebola zahrnutá do rozsahu našej
audítorskej práce z dôvodu jej pomerne obmedzeného príspevku.
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29. Jediný dôkaz formálnych dohôd o pracovných podmienkach, ktorý sme videli, bol medzi
iniciatívou JASPERS a členskými štátmi 19. Tieto dohody mali však všeobecný charakter
a obmedzovali sa na projektové úlohy.
Okrem dohôd na úrovni jednotlivých úloh (nazývaných tiež projektová dokumentácia), ak
vôbec existovali, sme nenašli žiadne dôkazy o formálnych inštitucionálnych mechanizmoch
poskytovania horizontálneho či strategického poradenstva ani o činnostiach týkajúcich sa
budovania kapacít. Nenašli sme ani dôkaz o požiadavkách na členské štáty, aby preukázali,
či náležite využili poradenstvo iniciatívy JASPERS (vrátane pomoci na menšie projekty).
30. Okrem toho dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa projektov neboli dostatočne
komplexné, čo viedlo k vytvoreniu postupov, ktoré nie vždy zodpovedali cieľom iniciatívy
JASPERS. Napríklad v Poľsku sa vnútroštátne orgány systematicky rozhodovali zapojiť
iniciatívu JASPERS až potom, ako boli veľké projekty už schválené na vnútroštátnej úrovni. To
bolo v rozpore s prioritami iniciatívy JASPERS, ktorá sa má zapájať do procesu plánovania
projektu čo najskôr.
31. Iniciatíva JASPERS nemala jasne formálne stanovené dohody o pracovných podmienkach
ani s Komisiou. Predovšetkým neboli zavedené nijaké ustanovenia týkajúce sa podávania
správ o výsledkoch úloh iniciatívy JASPERS až do roku 2008, čo bolo dva roky po začiatku
fungovania tejto iniciatívy. Tie mali podobu ACN iniciatívy JASPERS, čo je štandardizovaný
súhrn práce, ktorú iniciatíva JASPERS vykonala na projekte, prípadne spolu s odporúčaniami
pre vnútroštátne orgány. Od roku 2008 iniciatíva JASPERS vždy po dokončení úlohy
vypracovala ACN. Členské štáty boli povinné priložiť ho, keď predkladali Komisii žiadosť
týkajúcu sa veľkého projektu, aby ho Komisia mohla použiť na vlastné posúdenie.
32. Nejasné očakávania a nekoordinovaná komunikácia súvisiaca s neurčitosťou v spôsobe
spolupráce s iniciatívou JASPERS vyvolali kritiku zo strany vnútroštátnych orgánov v dvoch

19

Zavedené: pre Chorvátsko v roku 2012, pre Maltu v roku 2006, pre Poľsko v roku 2006
a pre Rumunsko v roku 2008.
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zo štyroch navštívených členských štátov20. Domnievame sa, že Komisia je v praxi klientom,
ktorý využíva iniciatívu JASPERS. Iniciatíva JASPERS a Komisia považujú za jediných klientov
iniciatívy členské štáty – s výnimkou PSA, ktoré bolo zavedené v roku 2015 (pozri bod 35) –
keďže iniciatíva JASPERS postupuje pri práci výhradne na základe ich požiadaviek.
33. Za nepriameho klienta iniciatívy JASPERS možno považovať aj EIB. V roku 2006 EIB
vymedzila svoje vlastné dodatočné inštitucionálne ciele pre iniciatívu JASPERS. Patrí medzi
ne zvýšenie úverových možností a užšie vzťahy s vnútroštátnymi orgánmi 21. V programovom
období 2014 – 2020 EIB znovu očakávala, že využije zvýšenie úverových možností, ktoré
vyplývajú z iniciatívy JASPERS, poskytnutím 10 mld. EUR na projekty podporované iniciatívou
JASPERS, čo je rovnaká suma ako v programovom období 2007 – 2013 22. Z dôvodu
chýbajúcich právomocí v oblasti auditu (pozri bod 15) sme neposudzovali, či výhody súvisiace
s poskytovaním úverov mali za následok, že príspevok EIB pre iniciatívu JASPERS mal zmysel.
Neoverovali sme ani to, či bolo náležite zmiernené riziko nedostatočnej nestrannosti medzi
poradnou prácou JASPERS a úverovými činnosťami EIB.
34. Iniciatíva JASPERS sa vo všeobecnosti pridŕžala vlastnej určenej úlohy, ktorá nezahŕňa
vypracúvanie projektovej dokumentácie, ako sú napríklad CBA a súťažné podklady.
V obmedzenom počte prípadov (v 3 z 20 kontrolovaných veľkých projektov) sme však zistili,
že členské štáty požiadali iniciatívu JASPERS, aby to aj tak urobila, a ona im vyhovela.
Iniciatíva JASPERS tak v podstate poskytla členským štátom bezplatnú poradenskú službu
tým, že najala a zaplatila externých konzultantov.
35. V roku 2015, keď Komisia zaviedla PSA (pozri aj bod 53), prestala vyžadovať predkladanie
ACN spolu so žiadosťami týkajúcimi sa veľkých projektov. Iniciatíva JASPERS však túto zmenu
nezahrnula do svojich dohôd o pracovných podmienkach s členskými štátmi a naďalej

20

Poľsko a Chorvátsko.

21

Operačný plán EIB na roky 2006 – 2008 z januára 2006, schválený Správnou radou EIB.

22

Podľa internej správy iniciatívy JASPERS pre Správnu radu EIB z 22. apríla 2014.
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požadovala, aby predkladali ACN spolu s každou žiadosťou týkajúcou sa veľkého projektu.
Podľa nášho názoru je dobré, že iniciatíva JASPERS naďalej vyžaduje ACN: ACN má totiž širší
rozsah ako PSA. Počas nášho auditu začala Komisia znovu používať ACN.
36. Iniciatíva JASPERS by mala prinášať Komisii ďalšie výhody prostredníctvom znižovania
potreby externých konzultantov na výkon práce na podporu jej hodnotiacich postupov. Zistili
sme však, že Komisia túto príležitosť niekedy nevyužila. Zistili sme, že približne v 7 %
schválených veľkých projektov na programové obdobie 2007 – 2013, ktorým bola poskytnutá
pomoc iniciatívy JASPERS, Komisia využila externé poradenské spoločnosti na vykonanie
prác, ktoré sa do istej miery prekrývali s prácou, ktorú už vykonala iniciatíva JASPERS.
Pomoc iniciatívy JASPERS v mnohých prípadoch nebola dostatočne cielená
37. Priority iniciatívy JASPERS boli založené na želaniach členských štátov, ktoré by mali byť
v súlade s politikou EÚ v oblasti súdržnosti. Samotná iniciatíva JASPERS nestanovovala žiadne
osobitné prioritné oblasti pre pomoc, ktorú poskytovala členským štátom. V koncepčnom
dokumente z roku 2005, ako aj v internej príručke iniciatívy JASPERS na zabezpečenie kvality,
ktorá bola zavedená až v roku 2010, sa uvádza, že výber všetkých individuálnych alebo
horizontálnych úloh sa musí prekonzultovať s Komisiou ešte predtým, ako riadiaci výbor
schváli národné akčné plány JASPERS. Tieto akčné plány mali strategický význam: vymedzil sa
v nich rozsah a hranice činností, ktoré iniciatíva JASPERS mohla vykonávať v členských
štátoch. V programovom období 2007 – 2013 sa však konzultácie s Komisiou týkajúce sa
menších projektov alebo horizontálnych úloh nekonali vždy.
38. Zavedenie viacročných priebežných akčných plánov pre iniciatívu JASPERS
na programové obdobie 2014 – 2020 viedlo k menej presnému plánovaniu a dokonca
k menej častým konzultáciám s Komisiou, čím sa znížila ich strategická hodnota.
V skutočnosti iniciatíva JASPERS prijala takmer všetky (98 %) žiadosti o individuálne
a horizontálne úlohy, ktoré predložili členské štáty v obidvoch programových obdobiach.
Podrobnosti sa uvádzajú v tabuľke 2.
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Tabuľka 2 – Prehľad úloh, ktoré iniciatíva JASPERS odmietla v programových obdobiach
2007 – 2013 a 2014 – 2020
Typ úlohy
Veľké projekty
Menšie projekty
Horizontálna
podpora

2007 – 2013
Všetky zamietnuté
916
31
231
4
221
1368

1
36

%

2014 – 2020
Všetky zamietnuté
3%
367
0
2%
71
0
0%
3%

144
582

1
1

%

Celkovo
Všetky zamietnuté
0 % 1283
31
0%
302
4
1%
0%

365
1950

%

2
37

2%
1%
1%
2%

Poznámka: Úlohy súvisiace s budovaním kapacít, PSA a IQR sa zo zásady neodmietajú.
Zamietnutá – oficiálna žiadosť o vykonanie úlohy, ktorú iniciatíva JASPERS odmietla.
Zdroj: Analýza EDA založená na výňatku z databázy iniciatívy JASPERS (k decembru 2016).

39. Od roku 2006 do konca roka 2015 23 bolo ukončených približne 22 % všetkých
vytvorených individuálnych (veľkých a menších projektov) a horizontálnych úloh. Z nich bolo
85 % zrušených a zvyšných 15 % pozastavených 24. Podrobnosti sa uvádzajú na obrázku 3.
Práca vykonaná v súvislosti s týmito ukončenými úlohami predstavovala približne 8 %
celkového času, ktorý odpracovali zamestnanci JASPERS počas tohto obdobia 25. Dôvody
zrušenia môžu byť viaceré vrátane prípadov, keď sa projekty zredukujú na menšie projekty
alebo sa dokonca zanechajú. Podľa nášho názoru však táto vysoká miera nedokončených
úloh poukazuje na slabé zacielenie.

23

Iniciatíva JASPERS neposkytla informácie o celkovom čase, ktorý odpracovali jej zamestnanci
za rok 2016.

24

K zrušeniu alebo pozastaveniu došlo často preto, lebo spolufinancovanie zo strany EÚ
pre súvisiace projekty sa už nepožadovalo. Vyskytlo sa takisto niekoľko prípadov, keď sa od
projektov upustilo, lebo boli rozdelené na menšie projekty.

25

Ak berieme do úvahy skutočné náklady iniciatívy JASPERS za roky 2006 – 2015 (pozri tabuľku 1),
ktoré pozostávajú najmä z nákladov na zamestnancov, podľa našich odhadov dosahuje hodnota
pracovného času súvisiaceho s ukončenými úlohami až 20 mil. EUR.

27

Obrázok 3 – Prehľad zrušených a pozastavených úloh (veľké projekty, menšie projekty
a horizontálna podpora) od roku 2006 do konca roka 2015

Poznámka: Ukončené úlohy – pozastavené a zrušené úlohy:
Pozastavená – úloha, ktorú zastavil členský štát alebo iniciatíva JASPERS.
Zrušená – úloha, ktorú zrušil členský štát.
Zdroj: Analýza EDA založená na výňatku z databázy iniciatívy JASPERS (k decembru 2016).

40. Zistili sme, že Komisia napokon neschválila spolufinancovanie zo strany EÚ v prípade
14 % všetkých veľkých projektov, ktoré predložili členské štáty v programovom období
2007 – 2013. Považujeme za pozitívne, že podľa informácií uvedených v databáze Komisie
väčšinu neschválených veľkých projektov (približne 95 %) tvorili projekty, ktorým iniciatíva
JASPERS neposkytovala svoju pomoc. Dôvody boli rôzne: projekty sa zredukovali alebo
rozdelili, alebo boli z dôvodu omeškania pozastavené, aby sa umožnila ich realizácia
v nasledujúcom období oprávnenosti. Menej často dochádzalo k tomu, že ich zamietla
Komisia alebo že ich zrušili členské štáty.
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41. Zistili sme tiež, že iniciatíva JASPERS začala poskytovať podporu pre oneskorené veľké
projekty, ktoré bolo potrebné preniesť z predchádzajúceho programového obdobia
(postupne realizované projekty). Do konca roka 2015 začala 59 úloh tohto druhu 26. To bolo
v rozpore s jej hlavnou prioritou, ktorou bolo rozvíjanie nových veľkých projektov
poskytovaním konvenčnej poradenskej pomoci.
42. Všimli sme si aj to, že iniciatíva JASPERS ďalej nabádala členské štáty, aby rozšírili
využívanie jej pomoci na horizontálne úlohy a projekty počas ich realizačnej fázy.
43. Pri hodnotení iniciatívy JASPERS v polovici trvania, ktoré sa vykonalo v mene Komisie
v decembri 2012, sa okrem iného iniciatíve JASPERS odporučilo, aby zlepšila svoj strategický
prístup a s Komisiou formálne potvrdila svoje mechanizmy fungovania. Všimli sme si, že tie
súvisiace otázky spôsobovali problémy aj v programovom období 2014 – 2020.
Pri vytváraní novej funkcie IQR na programové obdobie 2014 – 2020 sa objavili významné
nedostatky
44. V novembri 2013 Komisia nominovala iniciatívu JASPERS ako nezávislého experta v rámci
svojej stratégie technickej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020 27. Urobila tak bez
akéhokoľvek predchádzajúceho formálneho procesu hodnotenia. Na vykonávanie tejto úlohy
začala iniciatíva JASPERS v roku 2014 po dohode s EIB vykonávať IQR (prvé IQR dokončila
v roku 2016). Komisia a iniciatíva JASPERS odporúčajú, aby sa IQR používali najmä pri veľkých
projektoch, ktorým už bola poskytnutá poradenská pomoc iniciatívy JASPERS, aj keď sa môžu
použiť aj pri veľkých projektoch, ktoré predtým takúto pomoc nedostali.
45. IQR je veľmi dôležitou novou funkciou iniciatívy JASPERS a Komisia si želala, aby ju
členské štáty využívali na hodnotenie veľkých projektov. Preto by sme očakávali, že postupy

26

Do konca roka 2016 bolo dokončených 58 z týchto úloh.

27

Stratégia technickej pomoci na programové obdobie 2014 – 2020, ktorú prijalo GR REGIO
11. novembra 2013.
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vnútornej kontroly už boli formálne prijaté. No do októbra 2017 neboli schválené žiadne
postupy vymedzujúce procesy IQR v rámci iniciatívy JASPERS. Jediným dostupným
dokumentom bol návrh príručky k postupom IQR. Do októbra 2017 iniciatíva JASPERS vydala
osem správ IQR, z ktorých vyplynul tichý súhlas Komisie so súvisiacimi veľkými projektmi.
46. Na zaručenie nestrannosti IQR Komisia vyžaduje, aby sa vykonávali s úplnou funkčnou
nezávislosťou od poradenských služieb iniciatívy JASPERS. Plánovalo sa to dosiahnuť
prostredníctvom fyzického oddelenia poradného podútvaru a podútvaru pre IQR. Pokiaľ ide
o postupy IQR, hlavným dokumentom, ktorý nám bol predložený, bol návrh príručky
k postupom IQR. Obsahoval niekoľko ustanovení, ktoré mohli potenciálne ohroziť funkčnú
nezávislosť IQR.
47. Útvar Komisie pre vnútorný audit informuje, že pri kontrolách kvality, ktoré vykonalo
GR REGIO, sa dostatočne neriešili otázky potenciálnych konfliktov záujmov medzi poradným
oddelením JASPERS a oddelením pre IQR. IAS odporúča, aby GR REGIO analyzovalo
existujúce a zdanlivé konflikty záujmov medzi poradným oddelením a oddelením pre IQR
iniciatívy JASPERS, a v prípade potreby zaviedlo zmierňujúce opatrenia.
48. Zároveň sme si všimli, že ten istý riaditeľ bol zodpovedný za podpisovanie práce
oddelenia pre IQR aj poradného oddelenia, čo takisto obmedzovalo nezávislosť oddelenia
pre IQR.
49. IQR sú kľúčovou súčasťou schvaľovacieho procesu Komisie zameraného na veľké
projekty. Požiadavky týkajúce sa toho, čo má IQR obsahovať, sa stanovujú v sekundárnej
legislatíve. Komisia však priamo nezasahovala do príručky postupov, ktorou sa riadi
vykonávanie IQR. Iniciatíva JASPERS nepodpísala s Komisiou ani žiadne pracovné dohody
o IQR.
50. Postup IQR sa od poradného postupu líši v tom, že Komisia nesie zodpovednosť za to,
aby preukázala významný nedostatok v správe IQR, s ktorým nesúhlasí. Domnievame sa,
že to je pre Komisiu ťažká úloha, pretože už nemá prístup k príslušnej dokumentácii. Pokiaľ
tak neurobí, IQR sa po troch mesiacoch automaticky prijme. Pri tomto scenári rozhodnutia
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Komisie schvaľovať veľké projekty v podstate robí iniciatíva JASPERS, ktorá je zodpovedná
za IQR.
51. V čase nášho auditu iniciatíva JASPERS vypracovala pre všetky členské štáty
štandardizované dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa IQR, ale nie všetky členské
štáty ich podpísali. Do konca roka 2016 podpísalo tieto dohody deväť členských štátov,
medzi ktorými však neboli Rumunsko 28, Česká republika ani Taliansko, ktoré patrili medzi
členské štáty, od ktorých sa očakávalo predloženie najväčšieho počtu veľkých projektov.
52. Ako sa uvádza v bodoch 87 a 90, počet veľkých projektov na programové obdobie 2014 –
2020 a harmonogram ich predkladania boli príliš optimistické. Podobne sme zistili,
že aj používanie IQR členskými štátmi bolo preceňované. V decembri 2013 Komisia
očakávala, že väčšina hlavných príjemcov politiky súdržnosti použije IQR. V júli 2015 iniciatíva
JASPERS odhadovala, že postupom IQR prejde približne 50 % všetkých veľkých projektov.
Konkrétne odhadovala, že pri 20 projektoch by sa tak stalo v roku 2015, pri 70 projektoch
v roku 2016 a pri 66 projektoch v roku 2017. V skutočnosti do konca roka 2016 iniciatíva
JASPERS vydala len tri správy o IQR pre veľké projekty, pričom všetkým z nich už bola
poskytnutá poradenská pomoc iniciatívy JASPERS (vrátane vydania ACN).
53. Komisia mala už od začiatku v pláne, aby boli všetky veľké projekty, ktoré nevyužili
postup IQR, predložené priamo Komisii a potom sa podrobili postupu PSA 29.
Komisia nepodpísala s iniciatívou JASPERS žiadne dohody o pracovných podmienkach alebo
metódach, ktoré by sa mali použiť na PSA. Iniciatíva JASPERS bola schopná zaviazať sa
k maximálnemu načasovaniu postupu PSA, ktoré predstavuje 20 pracovných dní. Do konca
roka 2016 iniciatíva JASPERS dokončila 28 úloh týkajúcich sa PSA (vrátane 24 úloh
pre Poľsko) oproti vlastnému predchádzajúcemu odhadu 90 úloh týkajúcich sa PSA.

28

Dohody o pracovných podmienkach s Rumunskom boli podpísané 27. apríla 2017.

29

V rámci postupu PSA iniciatíva JASPERS vykonáva v mene Komisie veľkú časť práce
na posudzovaní projektov, aby umožnila Komisii rozhodnúť sa.
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Iniciatíva JASPERS mala vplyv na kvalitu projektov, čerpanie však nedokázala ovplyvniť
54. Snažili sme sa zistiť, či iniciatíva JASPERS splnila svoj celkový cieľ, ktorým bolo zvýšiť
kvalitu projektov a zrýchliť ich schvaľovanie zo strany Komisie alebo vnútroštátnych orgánov.
Dosiahnutie týchto cieľov by malo viesť k zlepšeniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti
a k intenzívnejšiemu čerpaniu finančných prostriedkov EÚ.
Vo všeobecnosti komplexná pomoc poskytovaná iniciatívou JASPERS prispela k lepšej
projektovej dokumentácii a rýchlejšiemu schvaľovaniu projektov
55. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že čím skôr sa iniciatíva JASPERS zapojí, tým má
väčší vplyv. Preskúmali sme ACN, ktoré boli vydané pre všetkých 343 dokončených úloh
týkajúcich sa veľkých projektov v štyroch členských štátoch, ktoré sme navštívili. Na účely
tohto skúmania sa uplatňovali rôzne fázy prvého zapojenia iniciatívy JASPERS
(pozri rámček 1).
Rámček 1 – Rôzne fázy zapojenia iniciatívy JASPERS
1. Fáza koncepcie: dochádza k identifikácii a prioritizácii potrieb.
2. Fáza predbežného zisťovania uskutočniteľnosti: navrhujú sa možné riešenia identifikovaných
potrieb, ktoré boli zistené v predchádzajúcom štádiu.
3. Fáza vypracovania štúdie uskutočniteľnosti: vyberie sa riešenie na splnenie identifikovaných
potrieb. Príjemca identifikuje niekoľko možností, pokiaľ ide o investície na uspokojenie týchto
potrieb, a zistí kľúčové vlastnosti a pravdepodobné náklady na každú z týchto možností. Podľa
nášho názoru je to posledná fáza, keď môže iniciatíva JASPERS prostredníctvom svojho zapojenia
dosiahnuť pomerne veľký vplyv na projekt.
4. Fáza podávania žiadostí: vypracujú sa podrobnosti projektu na základe štúdie uskutočniteľnosti.
Príjemca pripraví kompletnú žiadosť týkajúcu sa projektu a požiada iniciatívu JASPERS
o zhodnotenie alebo preskúmanie tejto žiadosti predtým, ako ju predloží riadiacemu orgánu
alebo Komisii.
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5. Realizačná fáza: zahŕňa fyzickú realizáciu projektu. Zvyčajne nastáva po schválení projektu
riadiacim orgánom alebo Komisiou.

56. Zistili sme, že iniciatíva JASPERS sa zapájala najmä vo fáze predbežného zisťovania
uskutočniteľnosti (15 %) a vo fáze vypracovania štúdie uskutočniteľnosti projektov (52 %).
Počas auditu vnútroštátne orgány a príjemcovia kontrolovaných úloh iniciatívy JASPERS –
okrem tých, ktoré sme preskúmali na Malte – uviedli, že iniciatíva JASPERS sa
vo všeobecnosti zapájala dostatočne včas počas procesu vývoja projektu.
57. V rámci našej analýzy činností iniciatívy JASPERS sme identifikovali 13 oblastí, v ktorých
JASPERS ponúka pomoc 30. Keď sme preskúmali ACN v prípade všetkých 343 úloh týkajúcich
sa veľkých projektov, ktoré boli dokončené v štyroch členských štátoch, ktoré sme navštívili,
zistili sme, že iniciatíva JASPERS najčastejšie poskytovala pomoc v týchto piatich oblastiach
(zoradených podľa frekvencie v zostupnom poradí): štúdia uskutočniteľnosti, formulár
žiadosti o projekt, analýza nákladov a prínosov, environmentálne otázky a financovanie
a finančné otázky. Všimli sme si, že podľa vlastnej príručky vnútorných postupov môže
iniciatíva JASPERS ponúkať v určitých oblastiach (napríklad v oblasti obstarávania) len
obmedzené poradenstvo. Zistili sme aj to, že členské štáty zaviedli obmedzenia týkajúce sa
toho, v čom môže iniciatíva JASPERS pomáhať v oblasti štátnej pomoci: napríklad Malta má
osobitný orgán, ktorý sa zaoberá štátnou pomocou, a preto sa iniciatíva JASPERS tejto oblasti
na Malte prakticky nikdy nevenovala.
58. V rámci vzorky 20 veľkých projektov, ktoré sme podrobili auditu (pozri prílohu II), patrili
medzi oblasti, v ktorých iniciatíva JASPERS najčastejšie poskytovala podporu, preskúmania
formulárov žiadostí, preverovanie celkových návrhov a štúdií uskutočniteľnosti, analýzy
nákladov a prínosov a environmentálne otázky. Zistili sme, že pomoc iniciatívy JASPERS bola
vo všeobecnosti komplexná a prispievala ku kvalite projektovej dokumentácie. To odrážalo

30

Medzi 13 podporovaných oblastí patria: analýza nákladov a prínosov, hospodárska súťaž
a štátna pomoc, obstarávanie, odhad nákladov na projekty, analýza rizík a citlivosti, realizácia
projektov a projektové štruktúry, štúdia uskutočniteľnosti, environmentálne otázky,
financovanie a finančné otázky a formulár žiadosti o projekt.
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politiku iniciatívy JASPERS, ktorou bolo poskytovať pomoc vo viacerých oblastiach bez ohľadu
na to, kedy sa iniciatíva zapojila do procesu. Tento postreh potvrdili príjemcovia úloh, ako
aj chorvátsky a poľský najvyšší kontrolný úrad počas koordinovaných auditov. Okrem toho
sme zistili, že väčšina príjemcov úloh, ktorých sme kontrolovali, využila podporu externých
poradenských spoločností, a to aj v oblastiach, v ktorých často poskytovala poradenstvo
iniciatíva JASPERS.
59. Vo všeobecnosti sme zistili, že úlohy iniciatívy JASPERS v našej kontrolovanej vzorke
20 veľkých projektov (pozri prílohu II) mali tendenciu trvať dlhšie, ak sa iniciatíva JASPERS
zapojila v ranej fáze projektu. Výnimkou bol sektor ciest: v tomto prípade úlohy, pri ktorých
sa iniciatíva JASPERS zapojila neskôr, vo fáze podávania projektovej žiadosti (v priemere
1 688 dní), trvali dlhšie ako úlohy, pri ktorých sa iniciatíva zapojila skôr, vo fáze vypracovania
štúdie uskutočniteľnosti (834 dní).
60. Možno očakávať, že úlohy budú trvať dlhšie v prípadoch, keď sa iniciatíva JASPERS zapojí
skôr. Malo by to však viesť k skráteniu času potrebného na schválenie projektu Komisiou.
Zistili sme, že v prípade projektov v našej vzorke, do ktorých sa iniciatíva JASPERS zapojila
v štádiu podávania žiadostí, trvalo schválenie Komisiou 207 dní, zatiaľ čo schválenie
projektov, do ktorých sa iniciatíva JASPERS zapojila skôr, teda vo fáze vypracovania štúdie
uskutočniteľnosti, trvalo 205 dní: v podstate teda nedošlo k skráteniu času schválenia.
V prípadoch, keď sa iniciatíva JASPERS zapojila vo fáze predbežného zisťovania
uskutočniteľnosti, sa čas potrebný na schválenie skrátil výraznejšie na 183 dní.
61. Spomedzi štyroch členských štátov, ktoré sme navštívili, Komisia najrýchlejšie prijala
rozhodnutia v prípade veľkých projektov podporovaných iniciatívou JASPERS na Malte
(v priemere 126 dní). Všetkým veľkým projektom, ktoré sme kontrolovali na Malte,
pomáhala iniciatíva JASPERS a na rozdiel od ostatných troch členských štátov, ktoré sme
navštívili, niektoré z nich Komisia neoficiálne preskúmala ešte pred oficiálnym predložením
žiadostí. Spomedzi podporovaných veľkých projektov v našej vzorke sa najdlhšie čakalo
na rozhodnutie Komisie v prípade projektov Chorvátska (281 dní).
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62. Na základe informácií uvedených v databázach Komisie a iniciatívy JASPERS sme
v prípade všetkých veľkých projektov schválených počas programového obdobia 2007 – 2013
posudzovali, či veľké projekty, ktorým iniciatíva JASPERS poskytla pomoc, dosiahli schválenie
Komisie rýchlejšie. Zistili sme, že rozhodnutia o veľkých projektoch, ktoré získali pomoc
od iniciatívy JASPERS, boli vydané v priemere o 22 % rýchlejšie než rozhodnutia o projektoch,
ktorým sa takáto pomoc neposkytla 31. Tento postreh potvrdili aj najvyššie kontrolné úrady
Poľska a Chorvátska počas koordinovaného auditu. Tento účinok bol najvýraznejší v sektore
energetiky a tuhého odpadu (pozri obrázok 4).

31

Veľké projekty, ktorým bola poskytnutá pomoc iniciatívy JASPERS, si vyžadovali v priemere
198 dní (skrátené o čas prerušenia), zatiaľ čo v prípade veľkých projektov, ktoré takúto pomoc
nedostali, to trvalo 255 dní.
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Obrázok 4 – Čas, ktorý Komisia potrebovala na prijatie rozhodnutí o veľkých projektoch
v programovom období 2007 – 2013 (podľa jednotlivých sektorov)
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Uplynulé dni skrátené o čas prerušenia.
Zdroj: Analýza EDA týkajúca sa databázy SFC Komisie (k 6. aprílu 2017).

63. Očakávali sme, že pomoc poskytovaná iniciatívou JASPERS prispela ku kvalite
projektových žiadostí, vďaka čomu sa obmedzila potreba toho, aby ich Komisia počas
schvaľovacieho postupu prerušila. Počas programového obdobia 2007 – 2013 sa to skutočne
stalo v prípade všetkých sektorov s výnimkou sektora ciest, kde bol obraz taký negatívny,
že priemerný počet prerušení podporovaných a nepodporovaných projektov bol vo všetkých
prípadoch na podobnej úrovni. Podrobnosti sa uvádzajú na obrázku 5.
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Obrázok 5 – Priemerný počet prerušení počas programového obdobia 2007 – 2013

Priemerný počet prerušení

3

2

1,9
1,8

Veľké projekty,
ktoré
nepodporovala
iniciatíva JASPERS
Veľké projekty,
ktoré podporovala
iniciatíva JASPERS

1

0

Celkový priemer
za podporené
projekty

Cesty

Voda
a odpadové
vody

Inteligentný
rozvoj

Železničná,
letecká
a námorná
doprava

Energetika
a tuhý
odpad

Celkový priemer
za nepodporené
projekty

Zdroj: Analýza EDA týkajúca sa databázy SFC Komisie (k 6. aprílu 2017).

64. Pokiaľ ide o programové obdobie 2007 – 2013, hoci bol schvaľovací postup v prípade
podporovaných projektov vo všeobecnosti rýchlejší ako schvaľovací postup v prípade
nepodporovaných projektov, Komisia bola schopná v lehote do 90 dní od prijatia žiadosti
týkajúcej sa projektu schváliť približne len 15 % (76 z 513) podporovaných veľkých projektov
a 7 % (31 zo 463) nepodporovaných veľkých projektov 32. Pri podporovaných veľkých
projektoch Komisia prekročila svoju deväťdesiatdňovú lehotu v priemere o 198 dní.
S prihliadnutím na prerušenia Komisia vydala svoje rozhodnutie v priemere takmer
do jedného roka (342 dní) odo dňa predloženia veľkého projektu.

32

V programovom období 2007 – 2013: Článok 41 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
V programovom období 2014 – 2020: Článok 102 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
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65. Ďalšou predpokladanou výhodou ACN bolo to, že by pomohli zjednodušiť proces
podávania žiadostí týkajúcich sa veľkých projektov: ak by iniciatíva JASPERS neuviedla
vo svojom ACN nijaké zásadné problémy, Komisia by mohla tento ACN použiť ako súčasť
zrýchleného schvaľovacieho postupu. Celkovo sa tento postup použil len v 29 % veľkých
projektov, ktorým iniciatíva JASPERS poskytla pomoc počas programového obdobia 2007 –
2013 (pozri rámček 2).
Rámček 2 – Zjednodušujúci účinok zrýchleného postupu na proces podávania žiadostí týkajúcich sa
veľkých projektov
Skúmali sme, aký účinok mal zrýchlený postup používajúci ACN na čas, ktorý Komisia potrebovala
na prijatie rozhodnutia o veľkých projektoch, ktorým bola poskytnutá pomoc iniciatívy JASPERS. Zistili
sme, že rozhodnutia s použitím zrýchleného postupu boli prijaté v priemere o 35 % rýchlejšie ako
rozhodnutia, pri ktorých nebol použitý tento postup.

66. V programovom období 2014 – 2020 Komisia do konca roka 2016 prijala 17 rozhodnutí
o nových veľkých projektoch, ktoré podliehali postupu PSA (pozri bod 53), pričom schválenie
trvalo v priemere 111 dní 33. Oproti situácii v programovom období 2007 – 2013 ide
o podstatné zlepšenie.
Iniciatíva JASPERS vo všeobecnosti nemala vplyv na kvalitu veľkých projektov, ktoré sme
kontrolovali
67. Analyzovali sme vplyv poradenských služieb iniciatívy JASPERS na kvalitu veľkých
projektov. Urobili sme to prostredníctvom posúdenia vplyvu poradenských služieb
na plánovaný rozsah alebo výstupy veľkých projektov, ich výsledkov alebo vplyvu, ich
nákladov a termínov ich dokončenia. Pri viac než polovici kontrolovaných projektov iniciatíva
JASPERS vyhovela žiadostiam členských štátov, aby sa prvýkrát zapojila v štádiu podávania
žiadostí s cieľom preskúmať projektovú dokumentáciu k žiadostiam (pozri bod 55).

33

Skrátené o čas prerušenia.
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Kvantifikované závery pre všetky veľké projekty, ktoré sme kontrolovali, sa uvádzajú
v tabuľke 3.
Tabuľka 3 – Vplyv poradenských služieb iniciatívy JASPERS na určité parametre týkajúce sa
kvality kontrolovaných veľkých projektov
Vplyv počas plánovania
Aspekt

žiadny významný
žiadny vplyv

1
2
3
4

Rozsah/výstupy projektu
Náklady na projekt
Výsledky/vplyv projektu
Harmonogram realizácie projektu

58 %
35 %
63 %
95 %

obmedzený
vplyv
26 %
45 %
32 %
5%

významný
vplyv
16 %
20 %
5%
–

vzorka
projektov1
19
20
19
19

1

Počet veľkých projektov (z celkového počtu 20), ktoré boli v čase nášho auditu rozvinuté
dostatočne na to, aby sme mohli dospieť k záveru.
Poznámka:
Žiadny vplyv – žiadny dôkaz o zmenách vyplývajúcich z vplyvu iniciatívy JASPERS na analyzované
aspekty.
Mierny vplyv – dôkaz drobných zmien vyplývajúcich z vplyvu iniciatívy JASPERS na analyzované
aspekty.
Významný vplyv – jasný dôkaz o značných (hmatateľných) zmenách vyplývajúcich z vplyvu iniciatívy
JASPERS na analyzované aspekty.
Zdroj: Analýza EDA na základe preskúmania našej kontrolovanej vzorky jednotlivých úloh týkajúcich
sa veľkých projektov.

68. Celkovo mala iniciatíva JASPERS vo väčšine prípadov vplyv minimálne na jeden zo štyroch
parametrov týkajúcich sa kvality veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali. Pokiaľ ide
o plánovaný záber či výstupy veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali, zistili sme,
že iniciatíva JASPERS mala vo väčšine prípadov len malý vplyv, prípadne nemala žiadny.
V niektorých prípadoch sa však dosiahol aj významný vplyv. Zistili sme takisto, že pomoc
iniciatívy JASPERS mala vplyv na plánované náklady približne dvoch tretín veľkých projektov,
ktoré sme kontrolovali. Väčšinou sme zistili, že iniciatíva JASPERS mala malý alebo žiadny
účinok na plánované výsledky alebo vplyv veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali.
Niekoľko príkladov sa uvádza v rámčeku 3.
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Rámček 3 – Príklady významného a mierneho vplyvu iniciatívy JASPERS na plánovaný rozsah,
výstupy, náklady alebo výsledky dvoch veľkých projektov na Malte a v Poľsku
Pri projekte KF na Malte týkajúcom sa výstavby vnútroštátnej infraštruktúry riadenia búrok sme
zistili, že pomoc iniciatívy JASPERS viedla k významnej revízii návrhu a rozsahu projektu, ktorá
zahŕňala obmedzenie opätovného využitia búrkovej vody, ktorého hospodárske odôvodnenie bolo
slabé. Namiesto toho iniciatíva JASPERS poradila plánovačom projektu, aby sa zamerali
na protipovodňovú infraštruktúru v najrizikovejších oblastiach. To viedlo k zvýšeniu cieľovej hodnoty
plánovaného výstupu projektu približne o 11 % (zvýšenie kapacity povodí v prípade záplav).
V dôsledku toho sa cieľová hodnota projektu, konkrétne počet obyvateľov chránených pred
povodňami, zvýšila približne o 226 %. Významná revízia návrhu a rozsahu projektu viedla k zníženiu
plánovaných nákladov na projekt na 62,5 mil. EUR. Počiatočné plánované náklady, ktoré uvádzali
maltské orgány, dosahovali až 70 mil. EUR.
Pri projekte KF v Poľsku týkajúcom sa výstavby čistiarne odpadových vôd sme zistili, že pomoc
iniciatívy JASPERS mala mierny vplyv, ktorý viedol k rozšíreniu plánovaného rozsahu projektu tak,
aby zahŕňal aj modernizačné práce na zlepšenie kvality pitnej vody. Toto rozšírenie zvýšilo plánované
výstupy a výsledky projektu. Iniciatíva JASPERS mala navyše mierny vplyv na plánované náklady
na projekt. Poradenstvo iniciatívy JASPERS viedlo k zvýšeniu financovania EÚ približne o 7,5 %.
Iniciatíva JASPERS poskytla poradenstvo aj k tomu, ako optimalizovať dohľad nad stavebnými prácami
v rámci projektu.

69. Predovšetkým sme zistili, že iniciatíva JASPERS nemala žiadny vplyv na plánovaný
harmonogram realizácie veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali (pozri tabuľku 3).
70. Skúmali sme takisto, do akej miery sa skutočne podarilo dosiahnuť plánované parametre
kvality projektu. V prípade veľkých projektov, ktoré boli rozvinuté dostatočne na to, aby sme
mohli vyvodiť závery, sme zistili, že cieľové hodnoty pre väčšinu ukazovateľov výstupov sa
podarilo dosiahnuť úplne alebo aspoň čiastočne. Svoje ciele v plnej miere dosiahlo len 40 %
projektov. Viac ako polovica projektov zaznamenala prekročenie nákladov. Všetky veľké
projekty, ktoré sme kontrolovali, sa oneskorili, v priemere o 22 mesiacov v porovnaní
s pôvodným termínom ukončenia stanoveným v dohode o grante. Podrobnosti sa uvádzajú
v tabuľke 4. Nenašli sme žiadny dôkaz, že by tieto oneskorenia a prekročenie nákladov
súviseli s prispením iniciatívy JASPERS.
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Tabuľka 4 – Skutočné dosiahnutie cieľových hodnôt ukazovateľov projektu spojených
s parametrami kvality

Aspekt
1
2
3
4

Rozsah/výstupy projektu
Náklady na projekt
Výsledky/vplyv projektu
Harmonogram realizácie projektu

Boli cieľové hodnoty ukazovateľov projektu
dosiahnuté?
vzorka
nie
čiastočne
úplne
projektov1
–
20 %
80 %
10
54 %
–
46 %
11
20 %
40 %
40 %
5
100 %
–
–
19

1

Počet veľkých projektov (z celkového počtu 20), ktoré boli v čase nášho auditu rozvinuté
dostatočne na to, aby sme mohli dospieť k záveru.
Zdroj: Analýza EDA na základe preskúmania našej kontrolovanej vzorky jednotlivých úloh týkajúcich
sa veľkých projektov.

71. Okrem našej vzorky kontrolovaných veľkých projektov sme podrobne preskúmali tri
individuálne úlohy súvisiace s tromi menšími projektmi. Nezaznamenali sme, že by iniciatíva
JASPERS mala v niektorom prípade významný vplyv na rozsah, výstupy, výsledky, dosah,
náklady alebo termíny dokončenia s výnimkou jedného projektu v Chorvátsku. V tomto
prípade pomoc iniciatívy JASPERS prispela k efektívnemu využívaniu nového vybavenia
(a tým k plánovanej efektívnosti projektu).
72. Pri všetkých troch úlohách sa príjemcovia aj vnútroštátne orgány vo všeobecnosti riadili
radami iniciatívy JASPERS. Všimli sme si však, že príjemcovia, vnútroštátne orgány, iniciatíva
JASPERS a Komisia nemali k dispozícii nijaké primerané dohody na zabezpečenie riadnej
výmeny informácií o tom, ako najlepšie využiť poradenstvo iniciatívy JASPERS pre menšie
projekty. Ani v jednom z troch analyzovaných projektov nebol k žiadosti týkajúcej sa
projektu, ktorá bola predložená príslušnému vnútroštátnemu orgánu, priložený ACN, hoci ho
iniciatíva JASPERS vydala.
73. Napokon sme posudzovali, či veľké projekty podporované iniciatívou JASPERS boli menej
náchylné na chyby ako projekty, ktorým nebola poskytnutá takáto pomoc. Na tento účel sme
sa vrátili k výsledkom nášho auditu súladu, ktorý sme vykonali v rokoch 2014 a 2015. V rámci
tohto preskúmania sme vykonali audity súladu 68 veľkých projektov vo všetkých členských
štátoch, z ktorých 34 bola poskytnutá pomoc iniciatívy JASPERS a 34 takáto pomoc
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poskytnutá nebola. Celkovo sa v projektoch podporovaných iniciatívou JASPERS vyskytovali
chyby menej často ako v projektoch bez takejto pomoci: (chyby obsahovalo 44 %
podporovaných projektov a 56 % nepodporovaných projektov).
74. V čase vykonávania auditov zhody bolo 12 z týchto 20 veľkých projektov dostatočne
rozvinutých na to, aby sme mohli preskúmať, či sa skutočne podarilo dosiahnuť cieľové
hodnoty pre ich ukazovatele výstupov a výsledkov. Zistili sme, že v rámci projektov
podporovaných iniciatívou JASPERS sa dosiahlo 50 % cieľových hodnôt ukazovateľov, zatiaľ
čo v prípade projektov, ktorým nebola poskytnutá táto pomoc, to bolo len 25 %.
Iniciatíva JASPERS nemohla mať vplyv na čerpanie finančných prostriedkov EÚ vyčlenených
na kontrolované projekty
75. Očakávali sme, že najmä urýchlením rozhodovania Komisie mala iniciatíva JASPERS zvýšiť
mieru čerpania prostriedkov. V čase nášho auditu bolo 19 z 20 veľkých projektov, ktoré sme
kontrolovali, dostatočne rozvinutých na to, aby sme mohli preskúmať, či mala iniciatíva
JASPERS významný vplyv na čerpanie finančných prostriedkov EÚ. V prípadoch, ktoré sme
kontrolovali, sme však nenašli nijaké dôkazy o tom, že by iniciatíva JASPERS mala takýto
účinok.
76. Dôvodom bolo najmä to, že na úrovni projektov došlo k oneskoreniam (v priemere sa
hlavné projekty, ktoré sme kontrolovali, omeškali o 22 mesiacov). Viac ako tretina projektov
sa musela čiastočne presunúť do nasledujúceho programového obdobia (pozri bod 41).
77. Ďalším dôvodom absencie akéhokoľvek vplyvu na čerpanie prostriedkov bolo, že sa
zaviedlo nahlasovanie výdavkov na veľké projekty. Náklady, ktoré sú oprávnené na úhradu
z finančných prostriedkov EÚ, sa nahlasujú („potvrdzujú“) Komisii, ktorá ich následne vyplatí
členskému štátu. Od začiatku programového obdobia 2007 – 2013 do roku 2009 mohli
členské štáty nahlasovať výdavky na veľké projekty až po schválení projektu Komisiou.
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Od roku 2009 34 však právne predpisy umožnili členským štátom nahlasovať náklady
po schválení projektu na vnútroštátnej úrovni, ale predtým, ako Komisia vydala svoje
rozhodnutie. V takomto prípade vklad iniciatívy JASPERS nemá nijaký vplyv na čerpanie
prostriedkov, pretože peniaze by sa poskytli bez ohľadu na pomoc iniciatívy JASPERS týmto
projektom okrem prípadu, keby Komisia zamietla žiadosť týkajúcu sa veľkého projektu.
78. Mnohé z veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali, využili túto dohodu: v 53 %
kontrolovaných projektov boli oprávnené výdavky predložené Komisii predtým, ako vydala
svoje rozhodnutie. V týchto prípadoch trvala priemerná pauza medzi prvým nahlásením
nákladov a rozhodnutím Komisie 23 mesiacov.
Vplyv iniciatívy JASPERS na administratívnu kapacitu členských štátov zatiaľ neviedol
k väčšej nezávislosti od pomoci iniciatívy JASPERS
79. Snažili sme sa zistiť, či iniciatíva JASPERS splnila ďalší zo svojich cieľov, a to cieľ zvyšovania
administratívnej kapacity členských štátov na prípravu, schvaľovanie a realizáciu projektov.
Ak by sa tento cieľ dosiahol, mal by viesť k situácii, keď členské štáty využívajú nadobudnuté
skúsenosti pri následných projektoch a programovaní, čím sa stávajú menej závislé
od technickej pomoci, ktorú poskytuje Komisia (vrátane iniciatívy JASPERS).
Od roku 2012 sa iniciatíva JASPERS intenzívnejšie zamerala na budovanie administratívnej
kapacity členských štátov
80. V koncepčnom dokumente, ktorý Komisia vydala v roku 2005, sa predpokladalo,
že iniciatíva JASPERS sa prehodnotí po dvoch rokoch. Komisia ju preto vnímala ako
prechodný nástroj, ktorý bude pomáhať rozvíjať administratívnu kapacitu členských štátov
v oblasti spravovania finančných prostriedkov EÚ a pripravovať a realizovať projekty podľa

34

Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia
týkajúce sa finančného riadenia (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 10).
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požiadaviek EÚ. V koncepčnom dokumente sa tiež predpokladalo, že iniciatíva JASPERS
v niektorých prípadoch odporučí príslušným členským štátom spôsoby, ako zvýšiť
administratívnu kapacitu, napríklad zriadením útvarov na vykonávanie projektového
riadenia. Do roku 2012 neexistovali nijaké ďalšie dokumenty, v ktorých by sa podrobnejšie
spresňovalo, aké kroky by mala iniciatíva JASPERS podniknúť v záujme budovania
administratívnej kapacity členských štátov.
81. Až po tom, ako Komisia v roku 2012 vydala svoju hodnotiacu správu, vytvorila iniciatíva
JASPERS sieťovú platformu na doplnenie svojich operácií týkajúcich sa poradenstva
k projektom a zvýšenie podpory členským štátom pri zlepšovaní ich administratívnej
kapacity. Jej cieľom bolo dosiahnuť to prostredníctvom vykonávania činností zameraných
na výmenu poznatkov a cielené budovanie kapacít, ako aj prostredníctvom podpory
rozširovania osvedčených postupov a výmeny skúseností medzi členskými štátmi.
82. V programovom období 2014 – 2020 sa Komisia a EIB rozhodli rozšíriť a zlepšiť činnosti
sieťovej platformy iniciatívy JASPERS v oblasti budovania kapacít. Následne v roku 2014
iniciatíva JASPERS vytvorila centrum pre siete a kompetencie – oddelenie, ktorého hlavným
cieľom bolo zintenzívniť činnosti v oblasti budovania kapacít zamerané na vnútroštátne
orgány a príjemcov projektov.
Členské štáty majú stále silný záujem o to, aby iniciatíva JASPERS podporovala ich
administratívnu kapacitu
83. Pokiaľ ide o všetky jednotlivé úlohy týkajúce sa projektov, ktoré sme kontrolovali,
vnútroštátne orgány aj príjemcovia projektov uvádzali, že iniciatíva JASPERS mala pozitívny
vplyv na ich administratívnu kapacitu, aj keď niektorí z nich uviedli, že sú stále veľmi závislí
od pomoci iniciatívy JASPERS. To si všimli aj najvyššie kontrolné úrady Poľska a Chorvátska
počas koordinovaného auditu. Napriek tomu nám vnútroštátne orgány a príjemcovia
nemohli poskytnúť podporné dôkazy, ktoré by preukazovali, že k takémuto vplyvu skutočne
došlo.
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84. Zároveň sme vykonali audit deviatich horizontálnych úloh so strategickým potenciálom,
ktoré sa začali v rokoch 2008 – 2014. Boli sme schopní potvrdiť, že 33 % z nich (tri z deviatich
úloh) malo naozaj výrazný strategický vplyv a že ďalších 22 % malo obmedzenejší vplyv (dve
z deviatich úloh). Pri zostávajúcich 45 % (štyri z deviatich úloh) sme nezistili žiaden
strategický vplyv. V šiestich z týchto prípadov sme však nenašli dôkaz, že by mala iniciatíva
JASPERS vplyv na administratívnu kapacitu. Vo zvyšných troch prípadoch bol vplyv iniciatívy
JASPERS obmedzený (najmä na úrovni vnútroštátnych orgánov a príjemcov)
(pozri rámček 4).
Rámček 4 – Príklad obmedzeného vplyvu iniciatívy JASPERS na administratívnu kapacitu členského
štátu v prípade Malty v dôsledku fluktuácie zamestnancov
Cieľom jednej zo strategických horizontálnych úloh, ktoré sme kontrolovali na Malte, bolo zlepšiť
schopnosť riadiaceho orgánu analyzovať a monitorovať určité aspekty projektov zameraných
na vytváranie príjmov (napr. CBA). Zistili sme, že pomoc iniciatívy JASPERS prispela k prenosu
poznatkov na maltské orgány, príjemcov a súkromného konzultanta. Všimli sme si však aj to, že počas
programového obdobia 2014 – 2020 sa nepodarilo udržať zvyšovanie tejto kapacity, lebo všetci
pracovníci riadiaceho orgánu zodpovední za CBA v programovom období 2007 – 2013 sa presunuli
do iných inštitúcií. V dôsledku toho na konci roka 2016 iniciatíva JASPERS schválila žiadosť maltských
orgánov a začala podobnú úlohu pre nové programové obdobie s názvom Budovanie kapacít
a podpora aktualizácie usmerňovacích dokumentov v oblasti analýzy nákladov a prínosov.

85. Opatrenia iniciatívy JASPERS na budovanie kapacít by mali zapadať do rámca opatrení
na budovanie kapacít, ktoré vykonáva Komisia. V programovom období 2007 – 2013 však
vlastné opatrenia Komisie na budovanie kapacít pozostávali najmä z reaktívnych krokov.
Zaznamenali sme však, že v programovom období 2014 – 2020 Komisia zaujala aktívnejší
a koordinovanejší prístup. V novembri 2013 vypracovala stratégiu technickej pomoci
a zriadila osobitný útvar budovania kapacít. V stratégii technickej pomoci sme však nenašli
žiadnu zmienku o koordinácii medzi osobitnými činnosťami zameranými na budovanie
kapacít, ktoré poskytuje priamo Komisia, a činnosťami, ktoré zabezpečuje iniciatíva JASPERS.
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Významné nedostatky v plánovaní, monitorovaní a hodnotení činností iniciatívy JASPERS
ohrozujú úspešné fungovanie tejto iniciatívy
86. Snažili sme sa zistiť, či bol systém plánovania, monitorovania a hodnotenia iniciatívy
JASPERS komplexne vymedzený a náležite vykonávaný. Ak by bol systém zriadený náležitým
spôsobom, riadiaci výbor a najmä Komisia by mali mať dispozícii dostatočné informácie
o výkonnosti iniciatívy JASPERS, aby mohli vykonať zmeny vo fungovaní iniciatívy JASPERS
a určiť jej budúce smerovanie. Systém by mal umožniť sledovanie toho, či boli operačné ciele
iniciatívy JASPERS dosiahnuté včas, a zhodnotiť, aký je jej celkový vplyv. Vďaka tomuto
systému by takisto malo byť možné preskúmať, či je finančné riadenie iniciatívy správne.
V plánovaní činností iniciatívy JASPERS sme zistili významné nedostatky
87. V rokoch 2007 – 2009 a 2014 – 2016 sa priemerný počet zamestnancov iniciatívy
JASPERS zvýšil o 73 %, aby zvládla očakávané pracovné zaťaženie (podrobnejšie informácie
o zamestnancoch JASPERS sa uvádzajú v tabuľke 1). Celkových počet všetkých vytvorených
(a nezamietnutých, pozastavených alebo zrušených) úloh iniciatívy JASPERS sa medzi týmito
dvomi obdobiami znížil približne o 32 %. Podľa nášho názoru to bolo hlavne preto, že odhady
Komisie týkajúce sa počtu a harmonogramu veľkých projektov, ktoré sa mali predložiť
v programovom období 2014 – 2020, boli príliš optimistické (pozri aj bod 52 v súvislosti
s IQR).
88. Odhady Komisie sú kľúčovým vstupom pre plánovanie potrieb iniciatívy JASPERS, pokiaľ
ide o pracovnú silu. Komisia odhaduje očakávaný počet veľkých projektov na základe
informácií poskytnutých členskými štátmi. Tieto informácie zahŕňajú nové aj oneskorené
veľké projekty, ktoré je potrebné preniesť z predchádzajúceho programového obdobia
(postupne realizované projekty). Okrem Poľska žiadny členský štát nepredložil taký počet
žiadostí, ktorý by sa čo len približoval počtu, ktorý predtým predpovedali. Pozri rozdelenie
podľa členských štátov od roku 2014 do roku 2016 na obrázku 6.
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Obrázok 6 – Prehľad plánovaných a skutočne predložených veľkých projektov
od roku 2014 do konca roka 2016 podľa členských štátov
100
90

88

80
70

Počet veľkých projektov

60
349 predložených veľkých
projektov – plánované do konca
roka 2016

50
42

41

38

40

76 skutočne predložených veľkých
projektov do konca roka 2016

35
28

30

27

25

20

14

12

10
2

0

3

14
10

6
0

4

2

0

8
1

6
2

4
0

4
0

1

4

1

2

0

10

Zdroj: Údaje Európskej komisie.

89. V januári 2015 Komisia odhadla, že počas celého programového obdobia 2014 – 2020
bude predložených 582 žiadostí týkajúcich sa veľkých projektov, z ktorých 478 sa bude týkať
nových veľkých projektov. Očakávalo sa, že z 582 (478 nových) žiadostí týkajúcich sa veľkých
projektov bude do konca roka 2016 predložených 349 (262 nových) projektov 35.
Do 19. apríla 2017 však bolo v skutočnosti predložených len 76 (45 nových) žiadostí. Z týchto
45 (nových) podaných žiadostí bolo poradenstvo iniciatívy JASPERS poskytnuté len jednej
tretine (pozri obrázok 7).

35

Na porovnanie, v programovom období 2007 – 2013 Komisia prijala kladné rozhodnutia
v súvislosti s 972 veľkými projektmi.
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Obrázok 7 – Prehnane optimistické predpovede objemu nových predložených veľkých
projektov
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Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých Komisiou.

90. Hoci si Komisia na základe vlastných skúseností uvedomovala, že predpovede členských
štátov boli pomerne optimistické, zistili sme, že ich pre potreby plánovania iniciatívy JASPERS
týkajúceho sa jej vlastnej pracovnej sily náležite neupravila. Od roku 2006 do roku 2013 bol
celkový počet zamestnancov 36 vo všeobecnosti úmerný počtu dokončených poradných úloh
týkajúcich sa veľkých projektov. Od roku 2014 sa napriek ďalšiemu zvýšeniu počtu
zamestnancov počet všetkých dokončených poradných úloh týkajúcich sa veľkých projektov
každoročne podstatne znižoval (pozri obrázok 8).

36

Vyjadrené ako ekvivalent plného pracovného času.
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Obrázok 8 – Vývoj dokončených úloh iniciatívy JASPERS týkajúcich sa veľkých projektov
a zamestnancov iniciatívy JASPERS pracujúcich na ekvivalent plného pracovného času
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Zdroj: Analýza EDA založená na údajoch z databázy iniciatívy JASPERS (december 2016).

V monitorovaní činností iniciatívy JASPERS sme zistili významné nedostatky
91. V memorande o porozumení z roku 2006 sa odkazovalo na ciele iniciatívy JASPERS,
ale nestanovili sa v ňom nijaké súvisiace ukazovatele a kvantifikované ciele. Až
v októbri 2008 riadiaci výbor JASPERS schválil zásadný návrh týkajúci sa povahy a frekvencie
ukazovateľov výkonnosti a podávania správ. Obsahoval desať ukazovateľov výkonnosti
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a desať tematických štatistík 37, no riadiacemu výboru boli v skutočnosti podávané správy len
o štyroch ukazovateľoch výkonnosti (tri výstupy a jeden výsledok).
92. V štyroch členských štátoch, ktoré sme navštívili, sa monitorovanie vykonávané
vnútroštátnymi orgánmi obmedzilo na pokrok v akčných plánoch iniciatívy JASPERS
a podporovaných projektoch, no aj tak sme zistili, že v akčných plánoch iniciatívy JASPERS
niekoľko úloh chýbalo alebo boli vytvorené spôsobom, ktorý bránil monitorovaniu
(pozri rámček 5). Neexistovalo žiadne posúdenie vplyvu iniciatívy JASPERS
na administratívnu kapacitu.
Rámček 5 – Použitie nešpecifických úloh, ktoré bránili monitorovaniu iniciatívy JASPERS
v Chorvátsku
Zistili sme niekoľko prípadov, keď iniciatíva JASPERS vytvorila nešpecifické, všeobecné horizontálne
úlohy bez jasného vymedzenia rozsahu a harmonogramu, s cieľom prispôsobiť sa rôznym činnostiam
ad hoc, ktorých rozsah nebol vopred riadne vymedzený. Chorvátsky najvyšší kontrolný úrad
informoval o negatívnych účinkoch tohto postupu na monitorovanie činností iniciatívy JASPERS
na projekty a výsledky na vnútroštátnej úrovni.

93. Iniciatíva JASPERS zamerala monitorovanie svojich výstupov na počet dokončených úloh.
To bol prípad všetkých typov úloh okrem IQR a PSA. Zistili sme však, že cieľové hodnoty,
ktoré riadiaci výbor JASPERS zaviedol až v roku 2010, neboli jasne vymedzené alebo úplne
chýbali. Hlavným ukazovateľom, ktorý iniciatíva JASPERS skutočne používa na monitorovanie
výsledkov vykazovania riadiacemu výboru je čas schvaľovania veľkých projektov, čo je

37

Desať ukazovateľov výkonnosti bolo rozdelených na päť kľúčových ukazovateľov výkonnosti
a päť doplňujúcich ukazovateľov výkonnosti. Medzi päť kľúčových ukazovateľov výkonnosti
patrili: počet dokončených akcií iniciatívy JASPERS, počet projektových žiadostí podporovaných
iniciatívou JASPERS, ktoré boli predložené GR REGIO, pokrok akcií iniciatívy JASPERS v rámci
projektového cyklu, spätná väzba od príjemcu a spätná väzba od útvaru REGIO. Medzi päť
doplňujúcich ukazovateľov výkonnosti patrili: čas od začiatku úlohy po jej dokončenie, čas
na schválenie projektov podporovaných a nepodporovaných iniciatívou JASPERS, druh akcií
podľa expertov, náklady na akciu až po dokončenie a spätná väzba od riadiaceho orgánu. Desať
tematických štatistík zahŕňalo štatistiky o efektívnosti iniciatívy JASPERS, napríklad pokiaľ ide
o náklady na zdroje podľa jednotlivých krajín a podsektorov, počet akcií podporovaných
iniciatívou JASPERS a čas od dokončenia akcie iniciatívy JASPERS po predloženie žiadosti o grant.
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činnosť Komisie. Iniciatíva JASPERS použila tento ukazovateľ na výročné referenčné
porovnávanie s nepodporovanými veľkými projektmi, avšak bez ďalšej analýzy na úrovni
odvetví. Okrem toho sme zaznamenali, že tento ukazovateľ sa nepoužíval v prípade menších
projektov, ktoré schvaľujú vnútroštátne orgány, hoci to riadiaci výbor predpokladal. Nezistili
sme ani žiadne monitorovanie výsledkov v súvislosti s jednotlivými menšími projektmi
JASPERS alebo s horizontálnymi/strategickými úlohami v oblasti poradenstva, IQR alebo PSA.
94. Okrem jedného ukazovateľa výsledkov oznámeného riadiacemu výboru sme našli tri
ďalšie ukazovatele zamerané na výsledky týkajúce sa veľkých projektov. Tieto tri ukazovatele
boli riadiacemu výboru oznámené len raz, v júni 2016, a zahŕňali celé obdobie od roku 2008.
Tieto ukazovatele sa merali pomocou „formulárov spätnej väzby“, ktoré mali vyplniť
príjemcovia poradenstva od iniciatívy JASPERS. Miera odpovedí bola nízka a výsledky
vo všetkých typoch úloh iniciatívy JASPERS boli prevažne pozitívne, takže sa tento prieskum
ukončil.
95. Neidentifikovali sme žiadne ukazovatele výkonnosti ani štatistiky týkajúce sa
monitorovania vplyvu iniciatívy JASPERS na administratívnu kapacitu členských štátov.
Okrem toho sa na tento aspekt nevzťahovali nijaké monitorovacie správy.
Z hodnotení iniciatívy JASPERS vyplývajú pretrvávajúce, no zaznamenané nedostatky,
ktoré treba riešiť
96. V roku 2010 EIB uskutočnila hodnotenie svojej úlohy v rámci iniciatívy JASPERS. Táto
správa bola sprístupnená riadiacemu výboru a Komisii. V roku 2012 sa v mene Komisie
uskutočnilo ďalšie hodnotenie iniciatívy JASPERS. Komisia považovala toto hodnotenie
za rovnocenné s plánovaným oneskoreným hodnotením v polovici trvania pre programové
obdobie 2007 – 2013 (pozri bod 23). Obidve hodnotenia sa týkali výstupov, výsledkov
a celkového vplyvu iniciatívy JASPERS. V hodnotení EIB za rok 2010 sa informovalo
o protichodných prvkoch v rámci výsledkov iniciatívy JASPERS. Napríklad sa v ňom uvádzalo,
že väčšina úloh iniciatívy JASPERS nemala žiadny vplyv na fyzickú formu projektu, a preto
nemala vplyv na jeho základnú kvalitu. Keď sa však skutočne zlepšila kvalita projektov,
vo všeobecnosti to viedlo k ďalším oneskoreniam, čo malo negatívny vplyv na čerpanie
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finančných prostriedkov EÚ. Navyše presun zamerania iniciatívy na vytváranie zrelých
projektov vhodných na realizáciu, čo bol posun, ktorý mal podporiť čerpanie prostriedkov,
vzdialilo iniciatívu od zamerania na budovanie kapacít. Celkový záver hodnotenia EIB sa
uvádza v rámčeku 6.
Rámček 6 – Celkový záver hodnotenia EIB
„… priority iniciatívy by mali byť prehodnotené vzhľadom na formálne posúdenie potrieb a banka by
mala teraz kriticky preskúmať svoje zapojenie na základe operačných skúseností, ktoré doteraz
získala, s cieľom rozhodnúť, či a v akej podobe bude pokračovať vo svojom zapojení takým
spôsobom, ktorý ochráni jej reputáciu a umožní najlepšie možné využitie jej cenných zdrojov, ktorých
nemá mnoho. Zo získaných dôkazov jasne vyplýva, že iniciatíva je plne oprávnená a potenciálne je
ešte veľký priestor pre jej činnosť.“

97. Ani jedno z týchto dvoch hodnotení sa nevzťahovalo na výkonnosť iniciatívy JASPERS,
pokiaľ ide o jej individuálne úlohy týkajúce sa menších projektov. Najnovšie hodnotenie,
ktoré Komisia vykonala v roku 2012, zahŕňalo informácie o hlavnom cieli iniciatívy JASPERS,
ktorý sa týkal vplyvu na kvalitu projektov. Podľa AECOM sa „ukázalo, že iniciatíva JASPERS
má značný význam pre členské štáty pri vypracúvaní projektov a žiadostí o financovanie“.
Odporučil tiež, aby „iniciatíva pokračovala v činnosti, keďže medzi členskými štátmi je stále
veľký dopyt po jej službách“ 38. Začiatok preskúmania v polovici trvania programového
obdobia 2014 – 2020, naplánovaného na rok 2017, Komisia posunula na prvý štvrťrok 2018.
98. Vo všeobecnosti sme v štyroch navštívených členských štátoch nenašli nijaké formálne
postupy týkajúce sa hodnotenia výstupov, výsledkov a celkového vplyvu pomoci iniciatívy
JASPERS. Našli sme len dôkazy o hodnoteniach, ktoré sa skutočne vykonali v Poľsku:
príslušný koordinačný orgán vykonal v roku 2007 prieskum a v mene ministerstva rozvoja sa
v roku 2010 vykonalo hodnotenie. Poľský najvyšší kontrolný úrad v rámci koordinovaného

38

Hodnotenie iniciatívy JASPERS, záverečná správa, 13. decembra 2012, AECOM.
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auditu oznámil nedostatok systémových hodnotení iniciatívy JASPERS na vnútroštátnej
úrovni, aj keď plány na ich vykonanie existovali už od roku 2012.
Existovalo len obmedzené sledovanie skutočného využívania poradenstva iniciatívy
JASPERS
99. Zistili sme, že iniciatíva JASPERS sledovala uplatňovanie svojich záverov a odporúčaní
(svojich výstupov) počas procesu schvaľovania veľkých projektov len vo veľmi obmedzenej
miere. Informácie potrebné na vykonávanie sledovania tohto druhu pochádzajú zo štyroch
hlavných zdrojov.
100. Dovtedy, ako začala iniciatíva JASPERS vykonávať funkcie v oblasti posudzovania (IQR
a PSA), jej úloha v postupe schvaľovania veľkých projektov končila vtedy, keď vydala ACN. Ak
však Komisia prerušila schvaľovací proces, iniciatíva JASPERS mohla získať spätnú väzbu,
aby zistila, v čom je problém (ak členský štát súhlasí). Pri jednotlivých úlohách týkajúcich sa
veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali, sme zistili, že iniciatíva JASPERS získala tieto
informácie len v 47 % prípadov.
101. Ďalším zdrojom informácií, len v prípade veľkých projektov, je mechanizmus spätnej
väzby od GR REGIO pre iniciatívu JASPERS. Podľa iniciatívy JASPERS však bola miera
návratnosti týchto formulárov nízka.
102. Tretím zdrojom informácií je prístup do databázy Komisie. Napriek tomu, že iniciatíva
JASPERS má prístup do tejto databázy, zistili sme, že približne v 24 % prípadov nebolo možné
identifikovať jednotlivé veľké projekty, aj keď boli príslušné úlohy dokončené.
103. Štvrtým zdrojom informácií, ktorý bol jediným zdrojom, ktorý sa týkal aj menších
projektov, bol dotazník každoročnej spätnej väzby, ktorý posielala iniciatíva JASPERS
vnútroštátnym riadiacim orgánom zapojeným do schvaľovania základných projektov.
Iniciatíva JASPERS zhromaždila tieto informácie len v jednom z navštívených členských štátov
(v Rumunsku) a len pre jeden operačný program.
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104. Nenašli sme nijaký dôkaz o tom, že by iniciatíva JASPERS systematicky sledovala, ako sa
jej poradenstvo využíva pri realizácii podporovaných veľkých alebo menších projektov. Všimli
sme si takisto, že monitorovací systém neobsahoval nijaké informácie o skutočnej realizácii
podporovaných projektov vrátane oneskorení pri realizácii, prekročenia nákladov a otázok
týkajúcich sa obstarávania. Nenašli sme nijaké dôkazy o tom, že Komisia poskytla iniciatíve
JASPERS spätnú väzbu o skutočnej realizácii projektov na základe informácií uvedených
vo výročných správach členských štátov o vykonávaní predkladaných Komisii.
105. Naša kontrolovaná vzorka obsahovala štyri úlohy spolu so šiestimi základnými veľkými
projektmi, ku ktorým iniciatíva JASPERS vydala celkovo negatívne stanovisko. Vo všetkých
prípadoch s výnimkou jedného sa príjemcovia a vnútroštátne orgány držali poradenstva
iniciatívy JASPERS a nepredložili tieto projekty Komisii. V jednom prípade sa členský štát
rozhodol zmeniť rozsah projektu, zúžiť ho a následne s ním pokračoval ako s menším
projektom bez vyriešenia všetkých problémov, na ktoré poukázala iniciatíva JASPERS.
106. Našli sme len jeden zdroj informácií o skutočnom využívaní
horizontálneho/strategického poradenstva iniciatívy JASPERS: formulár spätnej väzby zaslaný
iniciatívou JASPERS, ktorý mali vyplniť vnútroštátne orgány, ktoré toto poradenstvo využili.
Miera návratnosti pri tomto postupe bola takisto nízka (okolo 32 % vo všetkých členských
štátoch).
Zistili sme nedostatky v monitorovaní a hodnotení efektívnosti a účinnosti iniciatívy
JASPERS
107. Na posúdenie efektívnosti sme porovnávali výstupy iniciatívy s jej vstupmi. Informácie,
ktoré sme na to potrebovali, sa poskytujú vo forme ukazovateľov. V roku 2008 riadiaci výbor
schválil tri ukazovatele výstupov39 (pozri aj bod 91) a tri ukazovatele vstupov 40. Zistili sme

39

Počet dokončených akcií iniciatívy JASPERS, počet projektových žiadostí podporovaných
iniciatívou JASPERS, ktoré boli predložené GR REGIO, pokrok akcií iniciatívy JASPERS v rámci
projektového cyklu.
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však, že boli systematicky posudzované len ukazovatele výstupov, a dokonca aj tu sme zistili
určité nedostatky (pozri body 92 až 94).
108. Dva z ukazovateľov vstupov neboli hodnotené vôbec. Pokiaľ ide o tretí ukazovateľ, teda
čas od začiatku úlohy po jej dokončenie, niektoré údaje boli dostupné, ale nikdy sa nepoužili
na informovanie o analýze efektívnosti. Údaje boli takisto neúplné: neboli zaznamenané
nijaké informácie o úlohách, ktoré boli pozastavené, zamietnuté alebo zrušené. Takéto úlohy
tvorili približne 21 % všetkých úloh vytvorených do januára 2017 alebo 8 % pracovnej záťaže
iniciatívy JASPERS.
109. Iniciatíva JASPERS mala systém na zaznamenávanie času stráveného pri každej úlohe.
Iniciatíva JASPERS mala mať možnosť používať tento systém ako základ na výpočet jedného
z ukazovateľov vstupov, konkrétne nákladov na akciu až po dokončenie. Iniciatíva JASPERS
nám však povedala, že údaje zaznamenané v tomto systéme neboli dostatočne spoľahlivé
na to, aby ich bolo možné použiť na túto analýzu. Koncom roku 2016 začali zamestnanci
zaznamenávať údaje v inom systéme.
110. EIB vykonala vlastné hodnotenie iniciatívy JASPERS v roku 2010 a dospela k záveru, že je
možné vyhlásiť, že iniciatíva je oprávnená z ekonomického hľadiska, avšak nie na optimálnej
úrovni. V dôsledku toho bola v hodnotení posúdená celková výkonnosť iniciatívy z hľadiska
účinnosti a efektívnosti ako čiastočne neuspokojivá, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, úloha
iniciatívy JASPERS a jej priority boli nejasné: v dôsledku toho bol podľa správy EIB
„vynaložený značný čas a zdroje na poskytovanie poradenstva, ktoré sa ukázalo byť
v rozpore s požiadavkami Komisie“. Po druhé, bezplatné poskytovanie služieb viedlo
k zníženiu efektívnosti pri zvládaní úloh iniciatívy JASPERS 41.

40

Čas od začiatku úlohy po jej dokončenie, druh akcií podľa expertov a náklady na akciu až
po dokončenie.

41

Pozri súhrnnú správu – hodnotenie úlohy EIB v rámci iniciatívy JASPERS, december 2010.
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111. S cieľom zmerať účinnosť sme preskúmali dostupné ukazovatele výsledkov.
Identifikovali sme štyri ukazovatele výsledkov, hoci sme zistili určité nedostatky, ktoré ich
ovplyvňujú (pozri body 92 až 94).
Zistili sme nedostatky v efektívnosti iniciatívy JASPERS
112. Pre JASPERS neboli stanovené vhodné ukazovatele vstupov na to, aby sa dala posúdiť jej
efektívnosť. Skúmali sme, či zvýšenie rozpočtu iniciatívy JASPERS a počtu jej zamestnancov
na programové obdobie 2014 – 2020 bolo sprevádzané zodpovedajúcim zvýšením výstupov
iniciatívy JASPERS z hľadiska počtu dokončených úloh. Zistili sme, že počet dokončených úloh
na zamestnanca iniciatívy JASPERS sa medzi obdobiami 2007 – 2009 a 2014 – 2016 znížil
minimálne o 10 %.
113. V memorande o porozumení z roku 2006 sa orientačný príspevok Komisie pre iniciatívu
JASPERS v programovom období 2007 – 2013 stanovil na 106,5 mil. EUR. V skutočnosti
Komisia poskytla príspevok, ktorý bol vyšší približne o 38 % (počas obdobia 2006 – 2013 bolo
vyplatených 147,3 mil. EUR). Podľa nášho názoru bol celkový rozpočet iniciatívy JASPERS
štedrý. V rámcovej dohode o partnerstve z roku 2014 sa uvádzalo, že orientačný príspevok
Komisie pre iniciatívu JASPERS sa v programovom období 2014 – 2020 zvýši
na 250 mil. EUR 42. K tejto sume sa dospelo na základe vlastných odhadov iniciatívy JASPERS
o počte plánovaných úloh, odhadov, ktoré boli založené na údajoch členských štátov a ktoré
boli podľa nášho názoru príliš optimistické (pozri aj body 24, 52 a 89). Aj v hodnotiacej
správe za rok 2012, ktorú zadala na vykonanie Komisia, AECOM porovnával denné náklady
na zamestnancov iniciatívy JASPERS s nákladmi ďalších štyroch inštitúcií a zistila, že náklady
na zamestnancov iniciatívy JASPERS boli výrazne vyššie (až o 116 %) ako náklady ostatných
inštitúcií 43.

42

260 mil. EUR vrátane NPE.

43

Porovnávanými inštitúciami boli EIB, Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA),
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Eurofound. Náklady na zamestnancov
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114. V rámci svojho ročného rozpočtu sa Komisia a EIB dohodli, že náklady na zamestnancov
budú odhadovať s použitím štandardných jednotkových nákladov. Do roku 2014 náklady
na zamestnancov záviseli od toho, či ich pracovné miesto financovala Komisia alebo EIB.
Mesačné jednotkové náklady na zamestnancov financovaných EIB boli v priemere približne
o 40 % vyššie ako náklady, ktoré sa vzťahovali na zamestnancov financovaných Komisiou.
Preskúmali sme podkladovú dokumentáciu, ktorú sme mali k dispozícii, ale nenašli sme na to
nijaký presvedčivý dôvod.
115. Komisia a EIB sa dohodli, že od roku 2014 budú používať inú metódu na výpočet
nákladov na zamestnancov. Podľa tejto novej metódy boli štandardné náklady zosúladené
a vychádzali z praxe zamestnancov: už sa nemenili v závislosti od toho, či dané pracovné
miesto financovala Komisia alebo EIB. V roku 2015 Komisia podpísala osobitnú dohodu
o grante vrátane odhadovaného rozpočtu, pričom pre zamestnancov EIB použila starú
metódu a pre zamestnancov Komisie sadzby finančnej a administratívnej rámcovej dohody
(FAFA). Neskôr ju nahradili iné, nové sadzby FAFA, pre zamestnancov Komisie i EIB. Podľa
staršej „zmiešanej“ metódy dosahovali v roku 2015 celkové odhadované náklady
na iniciatívu 40,3 mil. EUR. Podľa metódy zahŕňajúcej výhradne FAFA dosahovali
37,3 mil. EUR, teda boli o 7,4 % nižšie. Napriek prepočítaným celkovým nákladom iniciatívy
JASPERS za daný rok sa príspevok Komisie nezmenil.
116. Nenašli sme nijaké dôkazy o tom, že by štandardné náklady na zamestnancov iniciatívy
JASPERS zodpovedali skutočným nákladom na zamestnávanie týchto pracovníkov. Požiadali
sme iniciatívu JASPERS o informácie o jej skutočných (skutočne vzniknutých) nákladoch,
ale iniciatíva JASPERS ich odmietla poskytnúť. Požiadali sme aj Komisiu, aby nám ukázala, ako
sa preukázala hodnovernosť štandardných nákladov na zamestnancov v súvislosti so starou
metódou používanou do roku 2014 pre zamestnancov, ktorých zabezpečovala EIB. Komisia
vo svojej odpovedi len čiastočne zodpovedala naše otázky.

iniciatívy JASPERS boli o 44 % vyššie ako náklady EIB, o 79 % vyššie ako náklady agentúry EMSA,
o 99 % vyššie ako náklady nadácie Eurofound a o 116 % vyššie ako náklady agentúry EASA.
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA
117. Vo všeobecnosti sme dospeli k záveru, že vo vymedzení hlavných cieľov, úloh
a povinností iniciatívy JASPERS boli nedostatky. V dôsledku toho nebola pomoc iniciatívy
JASPERS dostatočne zameraná na tie činnosti, ktoré prinášali najväčšiu hodnotu. Okrem toho
sme dospeli k záveru o významných nedostatkoch pri vytváraní novej funkcie IQR v rámci
iniciatívy JASPERS na programové obdobie 2014 – 2020, čo malo za následok vysoké riziko
nedostatočnej nestrannosti, pokiaľ ide o poradnú funkciu iniciatívy JASPERS. Zistili sme,
že iniciatíva JASPERS mala vplyv na kvalitu veľkých projektov. Vplyv iniciatívy JASPERS
na administratívnu kapacitu členských štátov zatiaľ neviedol k väčšej nezávislosti od pomoci
iniciatívy JASPERS. To v kombinácii s nedostatkami v monitorovaní a hodnotení činností
JASPERS ohrozuje úspešné fungovanie tejto iniciatívy, najmä pokiaľ ide o jej efektívnosť
a účinnosť.
Nedostatky vo vymedzení hlavných cieľov iniciatívy JASPERS viedli k nedostatkom v jej
operáciách
118. Zistili sme, že hlavné ciele pre iniciatívu JASPERS boli nedostatočne jasné a čiastočne
protichodné V dohodách, ktoré podpísala Komisia a hlavné zainteresované strany iniciatívy
JASPERS, sa presne nestanovuje, ako alebo kedy bude Komisia posudzovať, či sa podarilo
dosiahnuť hlavné ciele iniciatívy JASPERS. Plánovaný vplyv iniciatívy JASPERS na zlepšenie
kvality projektov, na čerpanie finančných prostriedkov EÚ a na administratívnu kapacitu
nebol jasne vymedzený. Hoci bola iniciatíva JASPERS pôvodne naplánovaná pre programové
obdobie 2007 – 2013, stala sa z nej dlhodobejšia iniciatíva po tom, ako bola jej platnosť
predĺžená aj na programové obdobie 2014 – 2020. Nemá jasné merateľné ciele, ktoré by
preukazovali, že už splnila svoj účel.
119. Okrem toho sme zistili, že úlohy a povinnosti hlavných zainteresovaných strán neboli
dostatočne jasné, čo ohrozilo zodpovednosť. Iniciatíva JASPERS podpísala dohody
o pracovných podmienkach len s členskými štátmi, ale nie s Komisiou. Ani tieto dohody však
neboli dostatočne komplexné, keďže sa obmedzovali na poskytovanie pomoci projektom
a nezahŕňali žiadne iné druhy činností iniciatívy JASPERS. Podľa nášho názoru boli Komisia
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a EIB (nepriamymi) klientmi, ktorí využívali iniciatívu JASPERS, iniciatíva a Komisia však
za jediných klientov iniciatívy JASPERS považujú členské štáty (s výnimkou PSA).
Iniciatíva JASPERS tiež poskytla členským štátom bezplatnú poradenskú službu tým, že najala
a zaplatila externých konzultantov.
120. V mnohých prípadoch sme takisto zistili, že pomoc iniciatívy JASPERS nebola dostatočne
cielená. To prispelo k vysokému počtu zrušených alebo pozastavených úloh. Samotná
iniciatíva JASPERS nestanovila nijaké osobitné prioritné oblasti pre členské štáty, ktorým
poskytovala pomoc, a namiesto toho konala na základe požiadaviek, ktoré vyjadrili tieto
členské štáty. Vo všeobecnosti sa iniciatíva JASPERS zaoberala takmer všetkými žiadosťami
členských štátov o určité úlohy bez toho, aby zakaždým konzultovala s Komisiou, ktorá
financovala väčšinu nákladov iniciatívy JASPERS.
121. Na začiatku programového obdobia 2014 – 2020 začala iniciatíva JASPERS podporovať
aj projekty realizované vo viacerých fázach a nabádala členské štáty k tomu,
aby intenzívnejšie využívali jej bezplatnú pomoc počas fázy vykonávania projektov. Nič z toho
však nebolo prioritou.
122. Pri hodnotení iniciatívy JASPERS v polovici trvania, ktoré sa vykonalo v mene Komisie
v roku 2012, boli vyzdvihnuté nedostatky týkajúce sa strategického prístupu iniciatívy
a mechanizmov činnosti a odporučili sa opatrenia na ich riešenie. Tieto nedostatky sa mali
riešiť už v čase, keď bola iniciatíva JASPERS predĺžená na programové obdobie 2014 – 2020,
ale v čase auditu prijaté nápravné opatrenia viedli k menej presnému plánovaniu, čím sa
znížila ich strategická hodnota.
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Odporúčanie 1
Komisia by mala prevziať väčšiu kontrolu nad strategickým plánovaním iniciatívy JASPERS
vrátane všetkých druhov činností tejto iniciatívy, pričom by mala mať na zreteli, že iniciatíva
JASPERS bola pôvodne koncipovaná ako dočasná iniciatíva. Mala by prijať najmä tieto kroky:
a) upraviť svoje celkové strategické plánovanie operácií iniciatívy JASPERS na základe
konkrétnych potrieb členských štátov a v súlade s politikou súdržnosti EÚ. Operácie iniciatívy
JASPERS by sa mali zamerať na tie činnosti, ktoré prinášajú najväčšiu hodnotu;
b) vymedziť jasné medzníky a kritériá, ktoré umožnia postupne ukončiť iniciatívu JASPERS
po splnení jej hlavných cieľov;
c)

začleniť svoju celkovú stratégiu do ročného plánovania činností iniciatívy JASPERS

v členských štátoch. V tomto plánovaní by sa mali stanoviť osobitné priority pre každý
členský štát a sektor v súlade s právnymi predpismi a politikami EÚ;
d) podrobnejšie objasniť úlohy a povinnosti hlavných zainteresovaných strán s cieľom
posilniť transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa;
e) zabezpečiť, aby iniciatíva JASPERS stanovila komplexné, praktické a jasné dohody
o pracovných podmienkach pre všetky svoje služby so všetkými príslušnými generálnymi
riaditeľstvami Komisie, EIB a členskými štátmi.
Plánovaný dátum vykonávania: do konca roka 2018.
123. Pri vytváraní novej funkcie IQR na programové obdobie 2014 – 2020 sme zistili
významné nedostatky. Zaznamenali sme vysoké riziko nedostatočnej nestrannosti, pokiaľ ide
o poradnú funkciu iniciatívy JASPERS. Navyše, hoci boli nezávislé posúdenia kvality kľúčovou
súčasťou procesu Komisie týkajúceho sa schvaľovania veľkých projektov, Komisia priamo
nezasahovala do toho, ako boli tieto posúdenia vykonávané v praxi, čím sa vystavila riziku,
že sa nebudú uskutočňovať podľa plánu. Rozhodnutia Komisie schvaľovať veľké projekty
v podstate robí iniciatíva JASPERS, ktorá je zodpovedná za IQR.
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124. Cieľom IQR bolo zefektívniť proces Komisie týkajúci sa schvaľovania veľkých projektov.
Do konca roka 2016 sa však iniciatíve JASPERS nepodarilo podpísať dohody o pracovných
podmienkach s viacerými členskými štátmi, od ktorých sa očakávalo, že predložia najväčší
počet veľkých projektov. Navyše Komisia sa rozhodla používať pri väčšine veľkých projektov
inú funkciu hodnotenia, ktorú zabezpečuje to isté oddelenie JASPERS, a to posúdenie
po predložení (PSA). Postup PSA prispel k výraznému skráteniu času, ktorý Komisia
potrebovala na schválenie veľkých projektov.
Odporúčanie 2
a) Komisia by mala prijať okamžité opatrenia na zmiernenie vysokého rizika nedostatočnej
nestrannosti v prípade, že iniciatíva JASPERS vykonáva IQR s cieľom posúdiť projekty, ktorým
poskytla svoju poradenskú podporu. V období po roku 2020 by Komisia mala prestať
používať IQR, ktoré zabezpečuje iniciatíva JASPERS pre veľké projekty, ktorým predtým táto
iniciatíva poskytla poradenstvo.
b) Komisia by mala získať neobmedzený prístup k príslušnej dokumentácii, aby overila
kvalitu postupov iniciatívy JASPERS týkajúcich sa nezávislého posúdenia kvality.
Plánovaný dátum vykonávania: okamžite.
Iniciatíva JASPERS mala vplyv na kvalitu projektov, čerpanie však nedokázala ovplyvniť
125. Celkovo sme zistili, že iniciatíva JASPERS mala pozitívny vplyv na kvalitu projektovej
dokumentácie. Zistili sme takisto, že pomoc, ktorú poskytovala iniciatíva JASPERS, bola
pomerne komplexná, bez ohľadu na presný okamih, keď sa táto iniciatíva zapojila
do procesu. Tento postreh potvrdili aj najvyššie kontrolné úrady Poľska a Chorvátska počas
koordinovaného auditu. V programovom období 2007 – 2013 Komisia vo všeobecnosti
potrebovala menej času na schválenie veľkých projektov, ak im bola poskytnutá pomoc
iniciatívy JASPERS. Zaznamenali sme, že celkový čas potrebný na schválenie veľkých
projektov sa v programovom období 2014 – 2020 skrátil.
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126. Celkovo mala iniciatíva JASPERS vo väčšine prípadov vplyv minimálne na jeden
zo štyroch parametrov týkajúcich sa kvality veľkých projektov, ktoré sme kontrolovali. Avšak
len v niekoľkých prípadoch sme uznali významné zlepšenia v plánovanom rozsahu,
výstupoch, výsledkoch alebo vplyve veľkých projektov podporených iniciatívou JASPERS,
ktoré sme skúmali (napríklad zníženie ekonomicky neopodstatnených prvkov v infraštruktúre
projektu).
127. Zistili sme, že iniciatíva JASPERS nemala vplyv na harmonogram realizácie veľkých
projektov. Hoci iniciatíva JASPERS poskytovala poradenstvo v tejto oblasti, všetky projekty,
ktoré sme skúmali, sa oneskorili. Viac ako tretina z nich sa musela čiastočne presunúť
(postupne) do programového obdobia 2014 – 2020.
128. Zistili sme, že veľké projekty, ktorým pomáhala iniciatíva JASPERS, zriedkavejšie
vykazovali v rámci našich auditov súladu uskutočnených v rokoch 2014 a 2015 chyby
týkajúce sa zákonnosti a riadnosti.
129. Nezaznamenali sme, že by mala iniciatíva JASPERS nejaký účinok na plánovaný rozsah,
výstupy, výsledky, vplyv, náklady alebo harmonogram realizácie ktoréhokoľvek z menších
projektov v našej kontrolovanej vzorke s výnimkou jedného prípadu. Zistili sme takisto,
že neboli zavedené nijaké vhodné dohody na zabezpečenie riadnej výmeny informácií medzi
príjemcami, vnútroštátnymi orgánmi, iniciatívou JASPERS a Komisiou o tom, ako čo najlepšie
využiť poradenstvo JASPERS pre menšie projekty.
130. Zistili sme, že počas programového obdobia 2007 – 2013 iniciatíva JASPERS
vo všeobecnosti nemohla mať vplyv na čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Dôvodom boli
najmä zmeny právnych predpisov v roku 2009, ktoré umožnili vyplácanie finančných
prostriedkov EÚ predtým, ako Komisia oficiálne schválila projekt. Vo viac ako 50 % projektov,
ktoré sme kontrolovali, boli žiadosti o úhradu výdavkov skutočne predložené Komisii pred
vydaním takéhoto rozhodnutia, čím sa znížila relevantnosť zamýšľaného prínosu poradenskej
podpory iniciatívy JASPERS. Vo zvyšných prípadoch viedli oneskorenia v realizácii k odloženiu
prvých žiadostí o úhradu výdavkov predložených Komisii, hoci rozhodnutie Komisie už v tom
čase bolo k dispozícii.
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Odporúčanie 3
a) Komisia by mala zameriavať pomoc iniciatívy JASPERS podľa fázy vývoja projektu.
Iniciatíva JASPERS by sa predovšetkým mala sústreďovať skôr na podstatu projektov než
na projektovú dokumentáciu. Iniciatíva JASPERS by už nemala začínať s poskytovaním
poradenstva projektom, ktoré už boli schválené vnútroštátnymi orgánmi.
b) Komisia by mala zachovať svoje zameranie na poskytovanie poradenských služieb
iniciatívy JASPERS pre veľké projekty. Pomoc iniciatívy JASPERS by mala byť vo výnimočných
prípadoch k dispozícii aj pre menšie projekty a horizontálne úlohy strategickej povahy
súvisiace s projektmi. V týchto prípadoch by sa mala poskytovať po porade s Komisiou.
Plánovaný dátum vykonávania: do polovice roka 2018.
Vplyv iniciatívy JASPERS na administratívnu kapacitu členských štátov zatiaľ neviedol
k väčšej nezávislosti od pomoci iniciatívy JASPERS
131. Vnútroštátne orgány aj príjemcovia projektov vo všeobecnosti uvádzali, že iniciatíva
JASPERS mala pozitívny vplyv na ich administratívnu kapacitu, aj keď niektorí z nich uviedli,
že sú stále veľmi závislí od pomoci iniciatívy JASPERS. Najvyššie kontrolné úrady Poľska
a Chorvátska dospeli počas koordinovaného auditu k podobným zisteniam. Nenašli sme
nijaké dôkazy, ktoré by potvrdili, či sa toto zlepšenie administratívnej kapacity skutočne
prejavilo aj v praxi. Približne v dvoch tretinách (67 %) horizontálnych úloh, ktoré sme
kontrolovali, sme nijaký takýto vplyv nepozorovali.
132. Zaznamenali sme, že iniciatíva JASPERS sa časom intenzívnejšie zamerala na budovanie
administratívnej kapacity členských štátov. Zároveň sme si všimli, že v programovom období
2014 – 2020 zaujala Komisia aktívnejší a koordinovanejší prístup k opatreniam zameraným
na budovanie administratívnej kapacity členských štátov. V stratégii technickej pomoci
Komisie sme však nenašli nijakú zmienku o koordinácii medzi osobitnými činnosťami
zameranými na budovanie kapacít, ktoré poskytuje Komisia, a činnosťami, ktoré zabezpečuje
iniciatíva JASPERS.
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133. Zistili sme, že využívanie pomoci iniciatívy JASPERS pre úlohy s potenciálnym
strategickým vplyvom sa zvýšilo. Zistili sme, že iniciatíva JASPERS mala významný (33 %)
alebo obmedzený (22 %) vplyv na viac ako polovicu horizontálnych úloh so strategickým
potenciálom, ktoré sme kontrolovali.
Odporúčanie 4
a) Komisia by mala začleniť činnosti iniciatívy JASPERS do svojej vlastnej stratégie
technickej pomoci s cieľom zlepšiť koordináciu s iniciatívou JASPERS pri uskutočňovaní
prebiehajúcich (na rozdiel od ad hoc) činností na rozvoj administratívnej kapacity členských
štátov. Činnosti iniciatívy JASPERS by v tejto súvislosti mali dopĺňať činnosti Komisie
so zameraním na sektory, oblasti a členské štáty, v ktorých je administratívna kapacita
nedostatočná.
b) Komisia by mala postupom času prispôsobiť úlohu, povahu a intenzitu činností iniciatívy
JASPERS týkajúcich sa budovania kapacít v členských štátoch s cieľom poskytnúť im stimuly
na dosiahnutie dostatočnej a udržateľnej úrovne administratívnej kapacity.
Plánovaný dátum vykonávania: do konca roka 2018.
Významné nedostatky v plánovaní, monitorovaní a hodnotení činností iniciatívy JASPERS
ohrozujú úspešné fungovanie tejto iniciatívy
134. V plánovaní a monitorovaní činností iniciatívy JASPERS sme identifikovali významné
nedostatky. Zistili sme, že iniciatíva JASPERS a Komisia zamerali svoje monitorovanie
na výstupy. Ak boli pre toto monitorovanie stanovené cieľové hodnoty, buď neboli jasne
vymedzené alebo sa uplatňovali nejednotne. Výsledky, ktoré boli pravidelne monitorované
a nahlasované, boli len výsledky poradenstva iniciatívy JASPERS pre veľké projekty, ktoré sa
týkali rýchlosti, s akou Komisia prijala rozhodnutia o schválení. Ako sme vysvetlili v bode 130,
ako ukazovateľ čerpania prostriedkov od roku 2009 to bolo zväčša nepodstatné. Nenašli sme
nijaké dôkazy, že by iniciatíva JASPERS alebo Komisia monitorovali vplyv činností tejto
iniciatívy na administratívnu kapacitu členských štátov. Nenašli sme ani dôkaz o riadne

64

vymedzených postupoch týkajúcich sa monitorovania a hodnotenia výsledkov a celkového
vplyvu pomoci iniciatívy JASPERS v ktoromkoľvek zo štyroch členských štátov, ktoré sme
kontrolovali.
135. Boli vykonané dve hodnotenia iniciatívy JASPERS, pričom jedno z nich vykonala EIB
a druhé sa uskutočnilo v mene Komisie. Tieto hodnotenia sa netýkali výkonnosti iniciatívy
JASPERS v súvislosti s jej individuálnymi úlohami týkajúcimi sa menších projektov. Okrem
toho boli v súvislosti s týmito hodnoteniami nahlásené významné nedostatky. Ako sme
konštatovali v bode 122, tieto nedostatky sa riešili len do istej miery.
136. Zistili sme, že existovalo len obmedzené sledovanie skutočného využívania poradenstva
iniciatívy JASPERS. Všimli sme si, že iniciatíva JASPERS len zriedka sledovala, či sa jej závery
a odporúčania uplatnili počas procesu schvaľovania veľkých projektov. Všimli sme si takisto,
že monitorovací systém iniciatívy JASPERS neobsahoval nijaké informácie o skutočnej
realizácii podporovaných projektov vrátane oneskorení pri realizácii, prekročenia nákladov
a otázok týkajúcich sa obstarávania. Nenašli sme ani nijaký dôkaz o spätnej väzbe, ktorú by
iniciatíve JASPERS poskytla Komisia v súvislosti s realizáciou projektu.
137. Dospeli sme k záveru, že v monitorovaní efektívnosti a účinnosti iniciatívy JASPERS
existujú nedostatky. Údaje o vstupoch zaznamenané v systémoch iniciatívy JASPERS neboli
dostatočne spoľahlivé na to, aby ich bolo možné použiť na zmysluplnú analýzu vstupov.
Zatiaľ čo ukazovatele vstupov sa používali systematicky, ukazovatele výsledkov už nie. Okrem
toho ukazovatele výstupov aj výsledkov mali určité nedostatky. V dvoch hodnoteniach
iniciatívy JASPERS vykonaných v rokoch 2010 a 2012 sa navrhlo pokračovanie iniciatívy
a uviedli sa nedostatky, ktoré sa mali riešiť.
138. Komisia začala uplatňovať harmonizované štandardné náklady, ktorými sa znížili celkové
náklady iniciatívy JASPERS. Napriek nižším prepočítaným celkovým nákladom iniciatívy
JASPERS za rok 2015 sa príspevok Komisie nezmenil. Nenašli sme dôkazy o tom, žeby
štandardné náklady iniciatívy JASPERS na zamestnancov, ktorých zabezpečovala EIB, pred
harmonizáciou primerane zodpovedali skutočne vzniknutým nákladom na zamestnancov. EIB
nebola ochotná poskytnúť informácie o skutočných (skutočne vzniknutých) nákladoch
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na iniciatívu JASPERS a Komisia vo svojej odpovedi len čiastočne zodpovedala naše otázky
o vierohodnosti štandardných nákladov používaných do roku 2014 pre zamestnancov,
ktorých zabezpečovala EIB.
Odporúčanie 5
a) Komisia by mala zaviesť komplexný systém na monitorovanie toho, do akej miery boli
splnené dlhodobé a krátkodobé ciele iniciatívy JASPERS, a to pre všetky služby, ktoré
iniciatíva JASPERS poskytuje.
b) Komisia by mala zabezpečiť, aby budúce hodnotenia iniciatívy JASPERS boli dostatočne
komplexné, a vyvodiť závery o tom, či iniciatíva JASPERS dosiahla svoje hlavné ciele.
c)

Komisia by mala prijať opatrenia na optimalizáciu efektívnosti a účinnosti iniciatívy

JASPERS, najmä tým, že zabezpečí, aby sa skutočné náklady na pomoc iniciatívy JASPERS
pre každú úlohu spoľahlivo monitorovali a porovnávali s výstupmi a výsledkami tejto
iniciatívy.
d) Komisia by mala zabezpečiť, aby boli náklady na iniciatívu JASPERS primerané
a aby odrážali skutočné vzniknuté náklady.
Plánovaný dátum vykonávania: do polovice roka 2018.

66

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora audítorov,
v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2017.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

1
PRÍLOHA I

Počet všetkých úloh iniciatívy JASPERS v programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020, rozdelených podľa stavu a typu úlohy
Typ úlohy
Veľké projekty
Menšie projekty
Horizontálna podpora
Budovanie kapacít
Posúdenie po predložení
Nezávislé posúdenie kvality
Spolu

2014 – 2020

2007 – 2013
PRIJATÁ

3
0
5
2
0
0
10

PREBIEHAJÚCA DOKONČENÁ POZASTAVENÁ

33
5
17
1
0
0
56

652
168
143
9
0
0
972

25
7
1
0
0
0
33

ZRUŠENÁ

172
47
54
2
0
0
275

ZAMIETNUTÁ MEDZISÚČET

31
4
1
0
0
0
36

PRIJATÁ

916
231
221
14
0
0
1382

23
4
9
8
0
0
44

PREBIEHAJÚCA DOKONČENÁ POZASTAVENÁ

252
29
46
24
0
1
352

55
27
50
12
28
3
175

Prijatá – úloha, ktorú iniciatíva JASPERS oficiálne akceptovala, ale v súvislosti s ktorou sa ešte nezačalo poskytovať poradenstvo.
Prebiehajúca – úloha s prebiehajúcim poradenstvom iniciatívy JASPERS.
Dokončená – úloha, ktorá bola dokončená a v súvislosti s ktorou iniciatíva JASPERS vydala záznam o dokončení akcie.
Pozastavená – úloha, ktorú zastavil členský štát alebo iniciatíva JASPERS.
Zrušená – úloha, ktorú zrušil členský štát.
Zamietnutá – oficiálna žiadosť o vykonanie úlohy, ktorú iniciatíva JASPERS odmietla.
Zdroj: Analýza EDA založená na údajoch, ktoré poskytla iniciatíva JASPERS (k 31. decembru 2016).

12
7
10
0
0
0
29

ZRUŠENÁ

25
4
28
1
0
0
58

ZAMIETNUTÁ MEDZISÚČET

0
0
1
0
0
0
1

367
71
144
45
28
4
659

Spolu
1283
302
365
59
28
4
2041

1
PRÍLOHA II

Prehľad kontrolovaných úloh1

#

1

Číslo úlohy

1
2
3
4

2011 085 HR WAT WAT
2011 086 HR WAT WAT
2013 083 HR ROD ROD
2015 071 HR ROD ROD

5

2012 095 HR AMT RAL

6

2011 080 HR SWE SLW

7
8
9
10

2006 086 MT ENV WAT
2008 188 MT WAT FLP
2008 192 MT WAT WAT
2010 031 MT MIS R&D

11

2011 023 MT ROD ROD

12
13
14

2006 089 MT TRA ROD
2009 255 PL RAL RAL
2009 272 PL KE R&D

15

2009 273 PL KE R&D

16

2009 168 PL WAT WAT

17

2010 059 PL WAT WAT

18
19

2008 027 PL TRA ROD
2006 001 PL ENV WAT

20

2011 115 RO KEW R&D

21

2009 197 RO RAL RAL

22

2010 155 RO WAT WAT

23
24

2009 146 RO ROD ROD
2010 141 RO RAL RAL

25

2007 068 RO ENV WAT

1

2013 189 HR KEE RDI

2

2014 101 HR ROD ROD

3

2007 121 MT TRA POR

1

2012 008 HR WAT WAT

2

2014 073 HR KEE RDI

3
4

2011 031 MT ROD ROD
2008 103 MT HOR MUL

5

2010 067 PL WAT WAT

6
7

2010 077 PL SWE SLW
2013 246 RO KEE RDI

8

2011 032 RO WAT WAT

9

2009 094 RO WAT WAT

Názov úlohy
Individuálne úlohy týkajúce sa veľkých projektov
Dodá vky vody a úpra va odpa dových vôd vo Vukova re
Dodá vky vody a úpra va odpa dových vôd v Os i jeku v roku 2014
Ces tné s pojeni e s Južnou Da l má ci ou
Mos t Pel ješ a c
Moderni zá ci a a výs ta vba druhej tra te na žel ezni čnej tra ti Dugo
Sel o – Kri ževci
Vypra cova ni e dokumentá ci e potrebnej na s a ná ci u l oka l i ty veľmi
zneči s tenej odpa dom (hots pot) pri ba ni „Sovja k“
Hos podá reni e s o zrá žkovou vodou
Ma l ta – Ná rodný progra m na zmi erňova ni e povodní
Sys tém či s teni a s pl a š kov na juhu Ma l ty
Onkol ogi cké centrum v Nemocni ci Ma tky Božej
Predbežná a na l ýza kľúčových a s pektov pre vymedzeni e možnos ti
prepojeni a medzi Ma l tou a Gozom ces tným tunel om
Moderni zá ci a ces tnej s i ete TEN-T
Ná kup vozového pa rku pre PKP Interci ty
Centrum pokroči l ých ma teri á l ov a technol ógi í (CEZAMAT)
CENT III – Centrum bi ol ogi ckých a chemi ckých vi ed Uni verzi ty vo
Va rš a ve
Či s teni e odpa dových vôd v Żywi eci – fá za II
Hos podá reni e s voda mi a na kl a da ni e s odpa dovými voda mi
v Myś l eni ci a ch
S-69 Bi el s ko-Bi a ła – Żywi ec, odc. Wi l kowi ce/Łodygowi ce-Żywi ec
Vodná ná drž Wl ocl a wek na ri eke Vi s l a
Výs kumné za ri a deni e Extreme Li ght Infra s tructure – Nucl ea r
Phys i cs
Moderni zá ci a žel ezni čnej tra te Coşl a ri u – Si ghi şoa ra
Rozš íreni e a moderni zá ci a i nfra š truktúry odpa dových vôd
v Bukureš ti
Výs ta vba di a ľni c na ús eku TEN-T 7 Cerna vodă – Cons ta nţa
Rekonš trukci a žel ezni čných mos tov na d Duna jom
Renová ci a a moderni zá ci a vodovodných a ka na l i za čných
s ys témov v župe Pra hova
Individuálne úlohy týkajúce sa menších projektov
Výs kumná i nfra š truktúra v a reá l i Uni verzi ty v Ri jeke
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Z 25 kontrolovaných úloh týkajúcich sa veľkých projektov bolo na mieste preskúmaných 22 úloh súvisiacich
s 20 veľkými projektmi. Zvyšné tri kontrolované úlohy týkajúce sa veľkých projektov boli predmetom
administratívneho preskúmania. Na mieste boli preskúmané aj všetky tri menšie projekty, ako aj deväť
horizontálnych úloh.

ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV
„SPOLOČNÁ POMOC NA PODPORU PROJEKTOV V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH
(JASPERS) – ČAS NA LEPŠIE ZACIELENIE“
ZHRNUTIE
I. Iniciatíva JASPERS bola formálne vytvorená ako spoločné partnerstvo medzi Komisiou (GR
REGIO), bankou EIB a bankou EBOR (vrátane spoločnosti Kreditanstalt für Wiederaufbau na časť
kontrolovaného obdobia). Od roku 2013 GR MOVE a GR NEAR pridelili iniciatíve JASPERS
dodatočné mandáty a finančné prostriedky na podporu prípravy projektov v rámci nástroja NPE
a nástroja IPA.
IV. Iniciatíva JASPERS je prepojená s obdobiami finančného plánovania; hlavnou úlohou iniciatívy
JASPERS bolo pomôcť členským štátom EÚ-12 pri príprave veľkých projektov. Na základe
hodnotenia v polovici trvania iniciatívy JASPERS, ktoré sa uskutočnilo v roku 2012, a na základe
záujmu vyjadreného členskými štátmi bolo prijaté rozhodnutie rozšíriť pôsobnosť tejto iniciatívy aj
na politické oblasti a na opatrenia v oblasti budovania kapacít.
V rokoch 2014 a 2015 sa rokovalo o nových operačných programoch, pričom sa zvýšená pozornosť
venovala strategickému hľadisku. Pomoc poskytnutá menším projektom zodpovedala skutočnej
potrebe vyjadrenej členskými štátmi; zapojenie iniciatívy JASPERS bolo v týchto prípadoch
odôvodnené vysokou prioritou a zložitým charakterom konkrétneho projektu. Vzhľadom na to, že
zapojenie iniciatívy JASPERS v rámci menších projektov skutočne predstavovalo rozšírenie
pôvodného rozsahu pôsobnosti, pri týchto úlohách sa muselo vykonať overenie ich pridanej
hodnoty/opakovateľnosti z hľadiska iných podobných projektov.
V. Komisia v čase zavedenia nezávislého hodnotenia kvality (ďalej len „IQR“) posúdila príslušné
riziká. Použité riešenie sa považovalo za primerané po zohľadnení štatútu EIB ako inštitúcie EÚ.
IQR a poradenské správy pripravili rôzne tímy v rámci JASPERS, pričom záverečné dokumenty
boli schválené aj na úrovni riaditeľa. Riadiaci výbor JASPERS v decembri 2017 formálne prijme
novú príručku postupov IQR. V tejto príručke bude opísaný spôsob výkonu funkcie IQR nezávisle
od akýchkoľvek poradenských funkcií.
VII. Úsilie v rámci iniciatívy JASPERS v niektorých prípadoch podnietilo dosiahnutie skutočného
pokroku, pokiaľ ide o schopnosť členského štátu zvládnuť prípravu projektu, a projekty majú
v období rokov 2014 – 2020 vysokú kvalitu, čo potvrdzuje ich rýchle schválenie zo strany Komisie
(a je to doložené aj v správach PSA).
VIII. Európskemu dvoru audítorov sa auditované riadne účtovné závierky JASPERS poskytujú od
roku 2006. Podľa metodiky dohodnutej v ročných dohodách o príspevku a neskôr vo všeobecnej
dohode (finančnej a administratívnej rámcovej dohode – FAFA), ktorú uzavrela Komisia a EIB
a ktorá sa vzťahuje na všetky spoločné iniciatívy, náklady na zamestnancov iniciatívy JASPERS sa
stanovujú na základe štandardnej ceny, ktorú je Komisia pripravená zaplatiť za služby poskytnuté
Európskou investičnou bankou.
Sadzby stanovené v dohode FAFA celkovo prispeli k väčšej harmonizácii a k zjednodušeniu
zmluvných podmienok konkrétnych iniciatív v oblasti technickej pomoci medzi Komisiou a EIB.
Komisia sa domnieva, že dohoda FAFA je v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
V článku 124 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa povoľuje použitie paušálnych sadzieb
a jednorazových platieb a tento článok je uplatniteľný na dohodu FAFA.
IX.
a) Komisia odporúčanie prijíma.
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b) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
c) Komisia odporúčanie čiastočne prijíma, pretože iniciatíva JASPERS by sa mala naďalej ponúkať
aj v prípade projektov po vnútroštátnom schválení a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie
iniciatívy JASPERS je nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
d) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
e) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
Komisia zároveň pripomína, že „náklady“ iniciatívy JASPERS sa stanovujú na základe dohody
FAFA.
ÚVOD
7. Pôvodné priority na obdobie rokov 2007 – 2013 boli stanovené v memorande o porozumení z roku
2006. Priority sa však časom vyvíjali, aby odzrkadľovali skúsenosti a strategické rozhodnutia
riadiaceho výboru. Tieto ciele sa zohľadnili v ročných osobitných dohodách o grantoch uzavretých
medzi Komisiou a EIB. Priority na obdobie rokov 2014 – 2020 sú vymedzené v rámcovej dohode
o partnerstve.
Menšie projekty možno podporiť v menších členských štátoch, ktoré mali málo veľkých projektov.
Tento prístup je vysvetlený v koncepčnom dokumente z roku 2005 a vo všetkých nasledujúcich
politických a právnych dokumentoch.
PRIPOMIENKY
23. Strategické smerovanie iniciatívy JASPERS sa časom vyvíjalo, aby sa prispôsobilo zmenám
v prostredí. Iniciatíva JASPERS začala fungovať koncom roka 2006 (v ten rok boli dokončené tri
úlohy), a tak v polovici roka 2007 bolo priskoro na posúdenie výsledkov. Narastajúca hospodárska
a finančná kríza od jesene 2008 viedla k prijatiu určitých rozhodnutí, ktoré mali vplyv na fungovanie
iniciatívy JASPERS. Iniciatíva JASPERS reagovala na premenlivé okolnosti flexibilne
a pragmaticky.
Najväčšou výzvou v rámci iniciatívy JASPERS bolo zabezpečiť, aby členské štáty pripravili
dostatočné množstvo kvalitných veľkých projektov, ktoré by bolo možné schváliť a vykonať. Z tohto
dôvodu boli pozastavené ďalšie zaujímavé aspekty práce v rámci iniciatívy JASPERS a spustili sa až
neskôr, keď členské štáty zlepšili svoju technickú kapacitu určenú na prípravu veľkých projektov
a keď sa viac pozornosti začalo venovať problematike zabezpečenia stability a účinkom presahovania.
V rámci iniciatívy JASPERS sa v členských štátoch začali od začiatku zlepšovať technické kapacity
prostredníctvom vplyvu učenia sa v praxi, pričom pri plnení úloh spoločne s iniciatívou JASPERS
pracovali aj vnútroštátne orgány.
24. Komisia a EIB by chceli poznamenať, že akčné plány fakticky predstavujú posúdenie potrieb,
v ktorom majú členské štáty príležitosť uviesť svoje potreby v oblasti technickej pomoci.
Dátumy na predloženie veľkých projektov sú v operačných programoch na obdobie rokov 2014 –
2020 uvedené na základe návrhov členských štátov. Možnosť navrhovať veľké projekty a overovať
stav pripravenosti jednotlivých projektov je výsadou a zodpovednosťou členských štátov.
Posúdenie potrieb na obdobie rokov 2014 – 2020 vychádza z informácií poskytnutých členskými
štátmi, ktoré sú realistické z hľadiska počtu projektov, ale ambiciózne, pokiaľ ide o časový
harmonogram ich predloženia.
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25. Samotné čerpanie finančných prostriedkov EÚ nie je cieľom. Ak sa vypracujú včasné a kvalitné
projekty, je pravdepodobnejšie, že sa podarí dosiahnuť vysokú mieru čerpania finančných
prostriedkov. Ciele, ktoré Komisia stanovila v rámci iniciatívy JASPERS, sú jasné, aj keď niekedy
náročné. Z právneho hľadiska boli kvalitatívne požiadavky na veľké projekty v rámci politiky
súdržnosti po prvýkrát vymedzené v delegovanom nariadení Komisie č. 480/2014. Okrem toho
takisto po prvýkrát boli základné požiadavky na analýzu nákladov a prínosov (CBA) uvedené vo
vykonávacom nariadení č. 2015/207, ktoré spolu s príručkou CBA z roku 2014 tvorí komplexné
a podrobné usmernenie v oblasti kvality verejných investícií.
26. Pomoc iniciatívy JASPERS zahŕňala učenie sa v praxi, a teda budovanie kapacít v rámci
vnútroštátnych správ. To je aj jeden z dôvodov, prečo väčšina zamestnancov iniciatívy JASPERS bola
od začiatku umiestnená v regionálnych kanceláriách, aby mohli byť blízko príjemcom. Zlepšenie
technickej kapacity nemusí byť označené ako samostatná činnosť na to, aby sa dosiahol vplyv.
Technická kapacita je nehmotné aktívum, ktoré možno pozorovať nepriamo, napr. prostredníctvom
lepšie pripravených projektov postupom času; to sa zjavne podarilo dosiahnuť, čo dokazuje napríklad
aj nižší percentuálny podiel prerušených projektov.
27. Rýchlosť zlepšovania schopnosti členských štátov pripravovať a vykonávať kvalitné projekty je
v praxi veľmi premenlivá. Orgány verejnej moci v prijímajúcich krajinách zároveň rozvinuli svoje
vnútroštátne kapacity na účinné využívanie finančných prostriedkov EÚ, a preto zriedkavejšie žiadajú
o podporu rámci iniciatívy JASPERS. V praxi je iniciatíva JASPERS časovo obmedzená dĺžkou
programového obdobia. O tom, či predĺžiť iniciatívu JASPERS aj do nového programového obdobia,
musí rozhodnúť Komisia a EIB na základe posúdenia potrieb, pokiaľ ide o pokračujúcu podporu, a na
základe dopytu zo strany členských štátov.
28. Úlohy Komisie a EIB boli v období rokov 2007 – 2013 jasne vymedzené v ročných dohodách
o príspevku a v období rokov 2014 – 2020 sú jasne vymedzené v rámcovej dohode o partnerstve
a v ročných osobitných dohodách o grantoch. Členské štáty sú klientmi poradenstva poskytovaného
v rámci iniciatívy JASPERS. Zúčastňujú sa aj na výročnom zasadnutí zainteresovaných strán
JASPERS.
V období rokov 2014 – 2020, pokiaľ ide o poradenstvo a IQR, klientmi iniciatívy JASPERS sú
členské štáty a pokiaľ ide o PSA, klientom je Komisia. Táto skutočnosť je jasná všetkým
zúčastneným stranám.
29. Pozri odpoveď Komisie a EIB na bod 28. Medzi útvarmi Komisie a EIB sa každoročne uzatvárajú
formálne dohody uvedené v odpovedi na uvedený bod.
V dohodách o pracovných podmienkach sú stanovené aj zásady, ktorými sa riadi vzťah medzi
iniciatívou JASPERS a príjemcom. Sú vypracované projektové formuláre, v ktorých je jasne
uvedený prínos iniciatívy JASPERS v jednotlivých úlohách.
Monitorovanie výsledkov v prípade menších projektov je samostatná otázka, ktorá nie je priamo
spojená s dohodami o pracovných podmienkach a s použitou metodikou. Ak neexistuje žiadosť
o poskytnutie financovania a schvaľovací proces na úrovni Komisie, monitorovanie pokroku
menších projektov je zjavne zložitejšie a musí sa riešiť menej formálnym spôsobom.
V rámci politiky súdržnosti za schvaľovanie menších projektov jasne zodpovedajú členské štáty.
30. Dohody o pracovných podmienkach boli zámerne navrhnuté ako spoločné pre všetky členské
štáty, pričom kľúčovými charakteristikami boli konzistentnosť a rýchlosť. Ak členské štáty mali
dôrazné námietky, prijalo sa niekoľko malých zmien, ale hlavným úmyslom bolo čo najviac
zachovať štandardný operačný postup. Čím je dokument dlhší a podrobnejší, tým je
pravdepodobnejšie, že sa vyskytnú nezhody a zúčastnené strany budú žiadať o osobitné dohody.
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Dohody o pracovných podmienkach nepredstavujú právnu požiadavku, ale nástroj na uľahčenie
dialógu s členskými štátmi najmä v kontexte s premenlivými protistranami. Ich hlavným účelom je
vytýčiť práva a povinnosti oboch strán.
S cieľom prispôsobiť sa špecifickému kontextu danej krajiny sa mohli vyvinúť rôzne postupy, ale
všetky sú v súlade s dohodami o pracovných podmienkach a s mandátom iniciatívy JASPERS. Ako
už bolo uvedené, členské štáty musia vyjsť s iniciatívou zameranou na zapojenie iniciatívy
JASPERS (a iniciatíva JASPERS môže po konzultácii s GR REGIO rozhodnúť, či úlohu prijme).
31. V období rokov 2007 – 2013 nebol dôvod na to, aby iniciatíva JASPERS formalizovala dohody
o operačných otázkach s Komisiou, pretože pracovala predovšetkým pre členské štáty, ale v prvom
štvrťroku 2018 zúčastnené strany formálne upravia aspekty posúdení PSA na obdobie rokov 2014 –
2020.
V rámci iniciatívy JASPERS bol formulár na podávanie správ o výstupoch vytvorený už v roku
2006, hoci pojem „záznam o dokončení akcie“ (Action Completion Note – ACN) bol zavedený až
neskôr. Záznam ACN je jasne založený na formulári žiadosti, ktorá sa týka veľkého projektu, ako
vidno z porovnania týchto dvoch dokumentov.
V úvodných fázach niektoré členské štáty nechceli Komisii poskytovať správy o dokončení.
Iniciatíva JASPERS ich povzbudzovala k tomu, aby ich poskytli, čím by Komisia získala
informácie o poradenstve v rámci iniciatívy JASPERS a jej vstupy by pomohli Komisii prijať záver
na základe kvalitnejších informácií. Postupne všetky členské štáty súhlasili s tým, že taký by mal
byť štandardný postup; sme presvedčení, že je to výsledok dôvery vybudovanej medzi iniciatívou
JASPERS a vnútroštátnymi orgánmi na základe skúsenosti s pomocou JASPERS.
Záznam ACN predstavuje nástroj na formálne uzavretie úlohy s príjemcom. Na základe získaných
skúseností iniciatíva JASPERS občas prispôsobuje formát tohto oznámenia s cieľom
maximalizovať jeho užitočnosť.
32. Komisia a EIB sú zainteresovanými stranami a partnermi iniciatívy JASPERS, s ohľadom na
záznam ACN však nie sú jej klientom.
33. Poradenstvo v rámci iniciatívy JASPERS sa poskytuje nezávisle od poskytovania úverov z EIB
(v koncepčnom dokumente z roku 2005 je uvedené, že EIB ani EBOR nemajú povinnosť poskytnúť
úver členským štátom a ani členské štáty nemajú povinnosť prijať úver z EIB alebo EBOR).
Výsledky iniciatívy JASPERS sú nepriamo prínosné aj pre EIB, EBOR a ďalších potenciálnych
veriteľov.
34. Väčšinu práce na príprave projektu vykonávajú členské štáty prostredníctvom konzultantov, napr.
prípravu základných projektových dokumentov, ako je štúdia uskutočniteľnosti alebo posudzovanie
vplyvov na životné prostredie. Úloha iniciatívy JASPERS je riadiť vypracovanie týchto dokumentov
alebo ich pripomienkovať. JASPERS nekonkuruje externým konzultantom pri výkone tejto práce.
Iniciatíva JASPERS a konzultanti majú odlišné úlohy, ktoré sa však navzájom dopĺňajú.
Do roku 2015 sa v rámci iniciatívy JASPERS dokončilo približne 830 projektových úloh, pričom
menej ako 1 % z týchto úloh zahŕňalo najímanie konzultantov, ktorí priamo prispeli časťami
konečných projektových dokumentov.
36. Využívanie dodatočných konzultantov sa týkalo špecifických a obmedzených prípadov, keď
záznam ACN JASPERS nebolo možné použiť na prijatie rozhodnutia a povoľujúci úradníci
považovali za potrebné mať k dispozícii druhotné stanovisko k projektu (stalo sa to len
v programovom období rokov 2007 – 2013).
V období rokov 2014 – 2020 sa Komisia rozhodla využívať iniciatívu JASPERS výlučne na
posudzovanie všetkých veľkých projektov (okrem projektov, ktoré sa realizujú vo fázach, podľa
4

článku 103 nariadenia o spoločných ustanoveniach), a to aj vďaka zriadeniu útvaru IQR JASPERS,
ktorý zabezpečuje dodatočnú kontrolu kvality.
37. Priority členských štátov vychádzajú z politiky (napríklad transeurópske siete), právnych
predpisov (napr. právne predpisy v oblasti životného prostredia, ako je smernica o odpadovej vode)
alebo z priorít (napr. maximálny podiel určitých sektorov na financovaní) a vykonávajú sa
prostredníctvom dohodnutých pravidiel a postupov. JASPERS reaguje na potreby v oblasti
technickej pomoci v rámci daného politického rámca.
38. Zavedením priebežných akčných plánov sa nezmenili stratégie.
Koncepcia priebežných akčných plánov sa zaviedla s cieľom reagovať na žiadosti zo strany členských
štátov, ktoré boli predkladané nekoordinovane, najmä na konci programového obdobia 2007 – 2013.
Akčné plány JASPERS sú výsledkom rozsiahlych diskusií s členským štátom pred prijatím úloh,
ktoré vedú k tomu, že v čase formálneho predloženia žiadostí je miera ich prijatia približne na úrovni
98 %.
Akčné plány sú oznamované Komisii.
39. Úloha môže byť zrušená z mnohých dôvodov – v rámci iniciatívy JASPERS sa mohlo zistiť, že
projekty nie sú dobrou investíciou, a preto sa od nich upustilo; mohla sa obmedziť veľkosť projektov
a tie sa stali menšími projektmi; veľké projekty sa mohli stať menšími projektmi aj v dôsledku zmien
vo výmenných kurzoch; členské štáty z interných dôvodov mohli stiahnuť niektoré projekty.
Prípady zrušenia úloh by sa nemali vnímať len negatívne. V niektorých prípadoch môžu predčasne
ukončené projekty v skutočnosti vyjadrovať pridanú hodnotu iniciatívy JASPERS pri znižovaní
objemu investícií alebo pri zrušení projektov, ktoré by nemuseli predstavovať najlepšie využitie
obmedzených verejných zdrojov.
41. Práca na realizovaní vo fázach je zo svojho charakteru časovo obmedzená a je prepojená s cyklom
programového obdobia.
42. Horizontálne úlohy sú súčasťou iniciatívy JASPERS od začiatku, ako ukazujú akčné plány na rok
2007. Pomer horizontálnych úloh je v priebehu rokov stabilný.
43. Všetci partneri JASPERS venovali mimoriadnu pozornosť výsledkom hodnotenia v polovici
trvania iniciatívy JASPERS a len málo hodnotení má v odporúčaniach podobný pomer nadväzujúcich
opatrení.
V štúdii1, ktorú vypracovala spoločnosť AECOM, je vplyv iniciatívy JASPERS hodnotený celkovo
pozitívne.
44. Komisia (GR REGIO) vysvetlila dôvody na využitie iniciatívy JASPERS ako hodnotiaceho
orgánu v liste generálneho riaditeľa GR REGIO všetkým členským štátom (s veľkými projektmi)
v marci 2014.
Funkcia IQR bola v nariadení o spoločných ustanoveniach vymedzená na základe skúseností
členských štátov s iniciatívou JASPERS, a preto sa považovalo za nadbytočné preveriť iniciatívu

1

Správa Hodnotenie iniciatívy JASPERS, december 2012

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf).
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JASPERS podľa kritérií stanovených v delegovanom nariadení Komisie 480/2014 na základe
kompetencií a charakteristických znakov iniciatívy JASPERS.
Spoločná odpoveď na body 45, 46 a 47:
Nezávislé posúdenia kvality sa vypracúvajú aj v prípade projektov, do ktorých nie sú žiadnym
spôsobom zapojené poradenské služby v rámci iniciatívy JASPERS.
Návrh príručky postupov IQR zo začiatku roka 2014 nebol schválený a v súčasnosti nie je platný.
Funkčné oddelenie IQR JASPERS od útvarov poradenského sektora je skutočné, pretože príslušné
tímy pracujú v rozdielnych lokalitách a podávajú správy rozdielnym nadriadeným pracovníkom.
Z dôvodov účinného využívania zdrojov môžu experti JASPERS, ktorí neposkytovali poradenstvo
v rámci veľkého projektu, pracovať na vypracovaní hodnotení pre útvar IQR. V rámci iniciatívy
JASPERS bol vyvinutý prístup na riadenie kvality, ktorý je kodifikovaný v príručke kvality, mapách
procesov a v jasnom rozdelení úloh medzi poradenskými a hodnotiacimi činnosťami. Príručka kvality
bola vypracovaná v rámci prístupu ku kvalite, ktorý schválil riadiaci výbor a externe ho potvrdí
Európska nadácia pre riadenie kvality.
Riadiaci výbor prijme novú príručku kvality JASPERS v decembri 2017. Útvaru pre vnútorný audit
boli poskytnuté návrhy máp procesov vzťahujúce sa na činnosti IQR a PSA, ktoré v tejto novej
príručke kvality tvoria základ zodpovedajúcich postupov.
47. GR REGIO prijalo odporúčania IAS a zaviedlo akčný plán na ich riešenie.
48. IQR a poradenské správy pripravili rôzne tímy v rámci iniciatívy JASPERS, pričom záverečné
dokumenty boli schválené aj na úrovni riaditeľa. Vo verejnom aj súkromnom sektore je bežnou
praxou, že prevádzkové útvary a útvary zamerané na kontrolu kvality a vykonávanie auditu sa
zodpovedajú rovnakému riadiacemu pracovníkovi (napr. usporiadanie vo viacerých členských
štátoch, v rámci ktorého certifikačné a riadiace orgány podliehajú rovnakému ministrovi). Nie je
dôvod, prečo by to obmedzilo nezávislosť funkcie auditu alebo kontroly kvality.
Zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by stanoviská predložené tímom IQR obsahovali nejaké
ústupky. Komisia a EIB však zvážia zavedenie dodatočných opatrení na zvýšenie vnímania rizika
v oblasti nezávislosti.
49. Rada a Európsky parlament (EP) ako zákonodarcovia zaviedli IQR s výlučným zámerom
poskytnúť alternatívu k hodnoteniu veľkých projektov zo strany Komisie. Riadiaci výbor prijme novú
príručku kvality iniciatívy JASPERS v decembri 2017.
50. Komisia dodržiava právne ustanovenia nariadenia o spoločných ustanoveniach, v ktorých sa
stanovuje funkcia IQR. Zákonodarcovia nevymedzili pojem „významný nedostatok“. S cieľom
uplatňovať tento pojem jednotným spôsobom, GR REGIO vo svojich interných postupoch, ktoré
schválilo vedenie, vymedzilo štyri hlavné prípady, v ktorých možno konštatovať významný
nedostatok a navrhnúť zamietavé rozhodnutie Komisie.
51. O použití IQR musia rozhodnúť členské štáty. Dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa
IQR sú v súčasnosti (október 2017) uzavreté so štrnástimi členskými štátmi vrátane Rumunska,
Českej republiky a Talianska. Uzavretie dohôd o pracovných podmienkach je požiadavka zo strany
JASPERS pred realizáciou IQR daného projektu.
52. Prognózy iniciatívy JASPERS vychádzali z informácií od členských štátov o očakávaných
termínoch predloženia veľkých projektov, ako sú uvedené v operačných programoch.
Komisia sa domnieva, že počty veľkých projektov nie sú optimistické, harmonogram ich predkladania
však naozaj bol príliš optimistický. V septembri 2017 GR REGIO zverejnilo na platforme otvorených
dát údaje o veľkých projektoch, aby upriamilo pozornosť členských štátov na kvalitu informácií
o veľkých projektoch.
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Využívanie funkcie IQR brzdia rôzne pravidlá týkajúce sa overovania výdavkov; táto problematika sa
bude riešiť v úprave nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorá je momentálne predmetom diskusií
s Radou a EP. Tým by sa mal zvýšiť záujem členských štátov o využívanie IQR.
Úlohou útvaru IQR JASPERS nie je len predkladať správy o IQR, ale aj správy o PSA.
53. Účelom procesu PSA bolo v prípade žiadostí predloženej priamo Komisii zabezpečiť použitie
hodnotiacej metodiky, ktorá je čo najpríbuznejšia IQR, pod vedením útvaru IQR v Bruseli. Tým sa
zaistili rovnaké podmienky pre hodnotenie žiadostí.
Dohody o pracovných podmienkach týkajúce sa PSA vrátane navrhovaných termínov sú opísané
v dokumente o postupoch súvisiacich s veľkými projektmi, ktorý bol rade GR REGIO predložený
22. júna 2015.
Komisia a EIB však v súlade s požiadavkou Dvora audítorov plánujú formalizovať kľúčové prvky
spolupráce s iniciatívou JASPERS v oblasti PSA.
58. Projekty zvyčajne pripravujú konzultanti, ktorých najímajú riadiace orgány. Iniciatíva
JASPERS ich nenahrádza, ale poskytuje metodické poradenstvo a pomáha riadiacim orgánom pri
dohľade.
59. Iniciatíva JASPERS kontroluje dokumentáciu, ktorú pripraví príjemca samostatne alebo
s pomocou externých konzultantov. Načasovanie poradenských služieb iniciatívy JASPERS
v mnohých prípadoch závisí od administratívnej kapacity príjemcov a miestnych konzultantov.
60. Nemožno s istotou stanoviť, aké bude trvanie úloh, pri ktorých sa iniciatíva JASPERS zapojila
neskôr: krátke, ak sú projektové dokumenty náležite kvalitné, ale inak výrazne dlhé, pretože niektoré
aspekty treba spochybniť už od začiatku (napríklad analýzu možností). Pokiaľ ide o čas potrebný na
schválenie, v tejto oblasti by nemal byť veľký rozdiel, pretože na základe podpory iniciatívy
JASPERS sa projekty predkladajú s podobnými štandardmi kvality.
Ďalším znakom pomoci JASPERS bolo zameranie na zložité projekty, pri ktorých členské štáty mali
ťažkosti s prípravou správnej dokumentácie, ale iniciatíva JASPERS nemohla jednoducho napraviť
zložitosť projektov a ešte stále treba riešiť niektoré zvyškové riziká.
63. V mnohých prípadoch sú príčiny prerušenia uvedené už v správe o zázname ACN.
V rámci iniciatívy JASPERS bolo odstránenie nedostatkov v dokumentácii veľmi náročné v oblasti
postupov/dokumentov súvisiacich s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, predovšetkým
v sektore ciest.
64. V období rokov 2014 – 2020 sa situácia výrazne zlepšila a v súčasnosti priemerný čas potrebný na
schválenie projektov predložených v roku 2017 klesol na 84 kalendárnych dní. Je to výsledok
mnohých faktorov, okrem iného presmerovania strategickej orientácie iniciatívy JASPERS, lepšieho
právneho rámca a reorganizácie hodnotiaceho systému Komisie.
68. Pomoc JASPERS mala vplyv na plánované náklady približne v prípade dvoch tretín veľkých
projektov kontrolovaných Európskym dvorom audítorov (Komisia odhaduje tieto úspory na
175 miliónov eur). Táto vzorka pokrýva 3 % z počtu úloh vykonaných v rámci iniciatívy JASPERS.
69. JASPERS sa často musí vysporiadať s nerealisticky krátkymi harmonogramami vykonávania
projektov. Existuje len veľmi málo možností ako urýchliť harmonogramy vykonávania projektov.
72. V rámci politiky súdržnosti za schvaľovanie menších projektov jasne zodpovedajú členské štáty.
75. V období rokov 2007 – 2013 po začiatku hospodárskej a finančnej krízy v roku 2008 sa Komisia
rozhodla, že členským štátom umožní overovať výdavky a nárokovať si refundáciu bez predloženia
žiadostí o veľké projekty, a tým sa prerušilo prepojenie medzi procesmi schválenia a overenia.
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76. Oneskorenia môžu nastať z dôvodov, ktoré vôbec nesúvisia s vkladom iniciatívy JASPERS,
k oneskoreniam napríklad veľmi často dochádza v dôsledku otázok, ktoré sa týkajú obstarávania.
77. Pravidlá overovania v prípade veľkých projektov v období rokov 2014 – 2020 umožnia, aby
iniciatíva JASPERS mala vplyv na tempo absorpcie, pretože výdavky projektov bude možné overiť
až po predložení žiadostí o veľké projekty Komisii.
79. Existujú jasné príklady zlepšenia administratívnej kapacity členských štátov a ich inštitúcií, ako sú
vnútroštátne cesty v Poľsku; v tomto prípade agentúra pre vnútroštátne cesty dokáže v plnej miere
pripraviť kvalitné a dôkladne spracované projekty.
Investovanie do administratívnej kapacity je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje investície do štruktúr,
ľudských zdrojov a systémov a nástrojov, pričom správa vecí verejných v krajine predstavuje dôležitý
súvisiaci faktor.
JASPERS predstavuje dôležitý faktor pri podpore členských štátov, aby zlepšovali svoju
administratívnu kapacitu v oblasti (veľkých) projektov, ale nejde o jediný určujúci činiteľ v tomto
procese.
80. Podpora v rámci iniciatívy JASPERS bola riadená predovšetkým dopytom na základe potrieb
jednotlivých členských štátov a následne sa vytvorili zodpovedajúce opatrenia v oblasti
administratívnej kapacity. Navyše iniciatíva JASPERS nebola jediným zdrojom podpory, ale členské
štáty sa podnecovali k tomu, aby aktívne využívali technickú pomoc zabudovanú do ich programov
zameranú napríklad na odbornú prípravu zamestnancov a na najímanie externých odborných znalostí.
81. Budovanie kapacít prebiehalo od začiatku fungovania prostredníctvom učenia sa v praxi
a horizontálnych dokumentov. Vytváranie sietí a výmena znalostí už prebiehali napríklad
prostredníctvom zasadnutia zainteresovaných strán.
84. Iniciatíva JASPERS je len jedným z určujúcich činiteľov v tomto procese a nemala by niesť
výhradnú zodpovednosť, ak sa nepodarilo dosiahnuť (priamy) strategický vplyv. Úlohu môže
zohrávať aj mnoho iných faktorov, z ktorých mnohé sú na úrovni členských štátov.
85. Stratégia technickej pomoci je v prvom rade dokument, v ktorom sa stanovujú rozpočtové
prostriedky pridelené na jednotlivé opatrenia (po zohľadnení synergií a s cieľom zabrániť
prekrývaniu). Nie je to dokument, v ktorom by mali byť opísané všetky (formálne a neformálne)
mechanizmy koordinácie vytvorené medzi jednotlivými iniciatívami.
Hoci sa neuvádza žiadna koordinácia medzi vyhradenými činnosťami na budovanie kapacít, ktoré
poskytuje priamo Komisia, a týmito činnosťami v rámci iniciatívy JASPERS, koordinácia pravidelne
prebiehala a zabránilo sa riziku vzniku akéhokoľvek prekrývania.
87. Počas programového obdobia 2007 – 2013 bolo v rámci iniciatívy JASPERS podporených
približne 500 schválených veľkých projektov. Odhaduje sa, že v programovom období 2014 – 2020
počet veľkých projektov podporených a/alebo prehodnotených v rámci iniciatívy JASPERS bude
viac ako 600, k tomu treba pripočítať dohodnuté zvýšenie, pokiaľ ide o podporu menších projektov
a budovanie kapacít, a ak je to možné, skoršie zapojenie do projektov. Tento odhad sa použil ako
základ na zvýšenie počtu zamestnancov, pričom prijímanie nových zamestnancov prebiehalo
postupne, aby počet zamestnancov zodpovedal plánovanému počtu a pracovnému zaťaženiu. Ak
v období rokov 2007 – 2009 a 2014 – 2016 porovnáme počet ekvivalentov plného pracovného času
pridelených na mandát JASPERS-EÚ, priemerný počet všetkých prebiehajúcich a dokončených
úloh na zamestnanca sa prakticky nezmenil.
88. Dátumy na predloženie veľkých projektov sú v operačných programoch na obdobie rokov 2014 –
2020 uvedené na základe návrhov členských štátov.

8

Možnosť navrhovať veľké projekty a overovať stav pripravenosti jednotlivých projektov je výsadou
a zodpovednosťou členského štátu.
89. K októbru 2017 bolo do operačných programov obdobia rokov 2014 – 2020 zahrnutých
624 veľkých projektov.
90. Z hľadiska odhadu primeraného personálneho zabezpečenia iniciatívy JASPERS sú informácie
o dátumoch predloženia bezvýznamné, pretože iniciatíva JASPERS by sa mala zapájať do prípravy
projektov v čo najskoršom štádiu s cieľom maximalizovať svoju pridanú hodnotu. V súčasnosti
JASPERS pracuje na viac ako 350 plánovaných veľkých projektoch, ktoré budú predložené
v nasledujúcich rokoch.
Pomer všetkých dokončených úloh (poradenské úlohy, IQR, PSA a horizontálne úlohy) k ekvivalentu
plného pracovného času v období rokov 2014 – 2016 je porovnateľný k rovnakému pomeru
v predchádzajúcom programovom období (2007 – 2009) a v novembri 2017 je hodnota tohto pomeru
vyššia.
92. Vnútroštátne orgány by mali vystupňovať svoje úsilie, pokiaľ ide o monitorovanie vplyvu
iniciatívy JASPERS na projekty a inštitúcie z hľadiska budovania administratívnych kapacít. Komisia
zahrnie toto hľadisko do hodnotenia v polovici trvania iniciatívy JASPERS.
93. Čas, ktorý Komisia potrebovala na schválenie projektov, predstavuje zástupné opatrenie
vyjadrujúce kvalitu projektu, pretože sa predpokladá, že lepšie pripravené a predstavené projekty
možno schváliť rýchlejšie.
Výsledky projektov IQR a PSA sa monitorujú a od septembra 2016 sú verejne dostupné
prostredníctvom webového sídla JASPERS (v časti štatistická správa a riadiaci panel). Tieto
informácie sa aktualizujú každý štvrťrok.
96. V rámci obmedzení administratívneho a právneho prostredia sa prijali zodpovedajúce opatrenia
v súvislosti so všetkými relevantnými odporúčaniami uvedenými v hodnoteniach.
Komisia v prvom štvrťroku 2018 začne vykonávať hodnotenie v polovici trvania iniciatívy JASPERS,
ktoré bude obsahovať celkové preskúmanie výkonnosti iniciatívy JASPERS a výhľad na obdobie po
roku 2020.
98. Vnútroštátne orgány by mali vystupňovať svoje úsilie, pokiaľ ide o hodnotenie vplyvu iniciatívy
JASPERS, pretože Komisia vždy podporovala a podnecovala kultúru komplexného hodnotenia
v rámci politiky súdržnosti.
101. Existovali aj rôzne ďalšie komunikačné kanály na sprostredkovanie spätnej väzby
administratívnych pracovníkov o iniciatíve JASPERS; konkrétne skupina administratívnych
pracovníkov pracujúcich na veľkých projektoch funguje od roku 2008, pričom o otázkach spojených
s iniciatívou JASPERS sa často diskutuje a následne sa sprostredkúvajú iniciatíve JASPERS na
zasadnutiach jej riadiaceho výboru alebo na iných zasadnutiach.
104. Komisia od iniciatívy JASPERS nevyžadovala, aby sledovala využitie poradenstva pri
vykonávaní podporovaných veľkých alebo menších projektov, a jej mandát nezahŕňa monitorovanie
skutočného vykonávania podporovaných projektov.
Za monitorovanie vykonávania a uzatvárania operačných programov zodpovedajú útvary Komisie.
Iniciatíva JASPERS bola v prípade potreby informovaná o otázkach súvisiacich s vykonávaním,
predovšetkým prostredníctvom žiadostí, v ktorých členské štáty žiadali o pomoc s realizovaním
projektov vo fázach medzi programovými obdobiami.
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105. Pripomienka uvedená v tomto bode správy znamená, že iniciatíva JASPERS zabránila
napredovaniu zlých investícií; príslušnú hodnotu možno označiť za alternatívne náklady (alebo
úspory).
108. Skutočnosť, že úlohy boli zrušené, môže byť dôkazom pridanej hodnoty iniciatívy JASPERS pri
kontrole nedostatočne pripravených projektov, ktorých kvalitu nebolo možné zlepšiť.
109. Na zaznamenávanie času stráveného na jednotlivých mandátoch existuje samostatný systém
určený na účely fakturácie (rozdielny od systému, ktorý uvádza Dvor audítorov), ktorý sa používa
v rámci celej EIB. V tomto systéme sa miery dokončenia kontrolujú na konci každého mesiaca.
Koncom roka 2016 zamestnanci iniciatívy JASPERS začali do tohto systému zaznamenávať nielen
čas vyčlenený na jednotlivé mandáty, ale aj konkrétne úlohy.
Na tomto základe sa vykonáva externý audit výdavkov iniciatívy JASPERS, pričom mandát auditu
spočíva v kontrole toho, že boli nahlásené len oprávnené výdavky. Tento systém sa používa na
nahlasovanie výdavkov Komisii. Audítori nezaznamenali žiadne súvisiace nedostatky.
Zmluvné vzťahy medzi Komisiou a EIB sú založené na dohode o grante a oprávnené náklady na
zamestnancov sú založené na počte a druhu zamestnaných expertov, pričom príslušné náklady sa
určia na základe sadzieb stanovených v dohode FAFA, ktoré boli odsúhlasené v roku 2014.
110. Komisia a EIB poznamenávajú, že v dokumente, ktorý uvádza Dvor audítorov, sa nemala
hodnotiť efektívnosť iniciatívy JASPERS, ale mala sa posúdiť úloha EIB v rámci iniciatívy
JASPERS. Vzorka úloh použitá v správe bola vo veľkej miere vybratá z veľmi skorého štádia činností
JASPERS a z hľadiska iniciatívy JASPERS v období rokov 2014 – 2020 nemala veľký význam.
Správa však napriek tomu dospela k celkovému záveru, že iniciatíva JASPERS mala pozitívny vplyv
a EIB by mala pokračovať v podpore.
Pokiaľ ide o efektívnosť, v správe sa uvádza: „... prípady, v ktorých bolo možné v rámci iniciatívy
JASPERS ovplyvniť podobu základných projektov, mali za následok hospodárske úžitky, ktoré sú
pravdepodobne oveľa väčšie ako náklady na samotnú iniciatívu.“
112. Riadiaci výbor monitoruje efektívnosť iniciatívy JASPERS z hľadiska dokončených úloh
a z hľadiska schválenia projektov podporovaných iniciatívou JASPERS.
S rozširovaním portfólia služieb poskytovaných v rámci iniciatívy JASPERS sa menil charakter úloh,
napr. iniciatíva JASPERS poskytovala poradenstvo o viacerých ex ante kondicionalitách (ako sú
riadiace plány dopravy v siedmich členských štátoch); pracovné zaťaženie iniciatívy JASPERS
v týchto prípadoch bolo oveľa väčšie ako v prípade posúdenia projektu zameraného na vybudovanie
jednej čistiarne odpadových vôd.
113. Výdavky iniciatívy JASPERS sú roky výrazne nižšie ako potenciálne sumy, ktoré možno minúť.
V súčasnosti sú stanovené lehoty na predkladanie hodnotiacich správ, ktoré neexistovali
v predchádzajúcom programovom období, preto treba riešiť otázku predbežného zabezpečenia
kapacity na pokrytie budúceho dopytu.
V štúdii, ktorú vypracovala spoločnosť AECOM, sú uvedené tieto zistenia, pokiaľ ide o náklady na
iniciatívu JASPERS:
„V rámci iniciatívy JASPERS pracuje skupina vysokokvalifikovaných zamestnancov... Na základe
porovnania s inými orgánmi a agentúrami sa náklady na iniciatívu JASPERS zdajú byť primerané
vzhľadom na charakter úloh, ktoré plní, pričom zamestnanci museli vykonať túto prácu.“
114. Príspevky EIB k iniciatíve JASPERS mali podobu nefinančnej pomoci vo forme zamestnancov
vyslaných pracovať zväčša na manažérskych a vedúcich pozíciách v rámci iniciatívy JASPERS. Na
účely dohôd o grantoch bola táto nefinančná pomoc ocenená peňažnou hodnotou. Tejto nefinančnej
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pomoci nezodpovedali žiadne hotovostné transakcie. Komisia vykonala platby za zamestnancov,
v prípade ktorých súhlasila, že ich bude podporovať. Odhadované náklady na zamestnancov, ktoré
uhradila EIB, sú z hľadiska tejto sumy bezvýznamné.
115. Komisia a EIB sa v dohode FAFA dohodli, že stanovia štandardné jednotkové náklady na
zamestnanca a náklady na vyslaných zamestnancov, ktorí v mene EIB poskytujú služby Komisii.
V rámci iniciatívy JASPERS sa tento systém spolufinancovania založený na odsúhlasených
jednotkových nákladoch začal používať namiesto systému súbežného financovania, ktorý sa používal
až do roku 2013. Nová metóda je založená na inej účtovnej koncepcii ako stará metóda. Sadzby za
zamestnancov sa počítajú iným spôsobom, ale v dôsledku toho boli upravené aj sadzby pomoci, aby
obe zúčastnené strany prispievali zhruba rovnakými sumami ako predtým. V rámci nového systému
boli zmenené aj pomyselné sadzby na odhad nákladov s prihliadnutím na všeobecnú dohodu (FAFA)
ktorú uzavrela Komisia a EIB a ktorá sa vzťahuje na všetky spoločné iniciatívy.
116. Európskemu dvoru audítorov sa auditované riadne účtovné závierky JASPERS poskytujú od
roku 2006. V súlade s metodikou odsúhlasenou v dohodách o príspevku a v dohode FAFA, náklady
na zamestnancov v rámci iniciatívy JASPERS v týchto závierkach predstavujú štandardnú cenu,
s ktorou Komisia v dohode FAFA súhlasila, že ju zaplatí za služby poskytnuté Európskou investičnou
bankou.
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
118. Boli stanovené jasné ciele, pokiaľ ide o načasovanie (snaha zabezpečiť, aby v prípade projektov
boli priaznivé rozhodnutia o poskytnutí investičných prostriedkov EÚ prijaté rýchlejšie ako za
bežných okolností) a zlepšovanie kvality.
Vývoj v rámci iniciatívy JASPERS treba chápať v širšom kontexte. Iniciatíva JASPERS začala
fungovať koncom roka 2006. Narastajúca hospodárska a finančná kríza od jesene 2008 viedla
k prijatiu určitých rozhodnutí, ktoré mali vplyv na fungovanie iniciatívy JASPERS vrátane zvýšenia
počtu zamestnancov JASPERS, zmien pravidiel overovania atď. Iniciatíva JASPERS reagovala na
premenlivé okolnosti flexibilne a pragmaticky.
Počiatočné nedostatky sa neskôr vyriešili prostredníctvom dohôd riadiaceho výboru podľa reakcií
poskytnutých členským štátom a na základe zodpovedajúceho posúdenia dopytu. Spočiatku sa
iniciatíva JASPERS skutočne považovala za iniciatívu určenú na programové obdobie 2007 – 2013,
ale vzhľadom na vývoj udalostí v tomto období a na základe posúdenia potrieb bol mandát tejto
iniciatívy predĺžený aj na programové obdobie 2014 – 2020.
119. S členskými štátmi sa uzavreli formalizované dohody o pracovných podmienkach, pokiaľ ide
o veľké a menšie projekty, v ktorých sú klientom – poradenské úlohy a IQR. Iniciatíva JASPERS
a Komisia majú zavedené komplexné zmluvné dojednanie. Všetky úlohy iniciatívy JASPERS v danej
krajine (veľký projekt, menší projekt a horizontálne alebo strategické úlohy) sú začlenené do ročných
alebo priebežných akčných plánov a sú predmetom dohody s príjemcom.
V rámci iniciatívy JASPERS sa veľmi zriedka poskytovala podpora konzultačnej činnosti (skúšobné
opatrenia, ktoré možno opakovať, nedostatočná kapacita vnútroštátnych orgánov alebo v rámci
iniciatívy JASPERS na vykonanie potrebnej práce atď.).
120. Priority vychádzajú z priorít politiky súdržnosti EÚ, na ktorých sa dohodli členské štáty
a inštitúcie EÚ, a týmto prioritám sa neskôr priradí operačný obsah v odsúhlasených operačných
programoch. V rámci iniciatívy JASPERS sa nestanovujú nezávislé priority.
121. Postupné realizovanie projektov vo fázach predstavovalo pragmatické krátkodobé využitie
zdrojov JASPERS s cieľom zabezpečiť, že finančné prostriedky EÚ sa v plnej miere využijú na konci
jedného programového obdobia a na začiatku ďalšieho programového obdobia. Práca na realizovaní
vo fázach je zo svojho charakteru časovo obmedzená a zvyšuje mieru absorpcie.
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Úlohy JASPERS vo fáze vykonávania projektu tvoria približne 2 %.
122. Zavedením priebežných akčných plánov sa nezmenili stratégie.
Odporúčanie 1
Iniciatíva JASPERS je partnerstvo medzi Komisiou a EIB; obe tieto inštitúcie prispievajú na túto
iniciatívu a riadia ju prostredníctvom riadiaceho výboru.
a) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
b) Komisia odporúčanie prijíma.
c) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
d) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
e) Komisia odporúčanie čiastočne prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy
JASPERS je nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
V náležitých prípadoch sú uzavreté primerané dohody o pracovných podmienkach, ale uznáva sa,
že môže byť potrebná formálnejšia dohoda, napríklad pokiaľ ide o PSA.
123. Rada a Európsky parlament zaviedli IQR so zámerom poskytnúť alternatívu k hodnoteniu
veľkých projektov zo strany Komisie. O IQR žiada členský štát a je určený členskému štátu
v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
V súvislosti so všeobecným prístupom na riadenie kvality, ktorý presadzuje Európska nadácia pre
riadenie kvality, bola v novembri 2017 pripravená príručka kvality, v ktorej sa vyslovene riešia
otázky nezávislosti a konzistentnosti z hľadiska riadenia kvality. Riadiaci výbor JASPERS prijme
novú príručku kvality v decembri 2017.
124. O použití IQR musia rozhodnúť členské štáty. Uzavretie dohôd o pracovných podmienkach je
požiadavka zo strany JASPERS pred realizáciou IQR daného projektu.
Odporúčanie 2
a) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
V súčasnom období sa vykonajú opatrenia s cieľom zmierniť riziko nedostatočnej nestrannosti
v prípade, že iniciatíva JASPERS vykonáva posúdenia IQR s cieľom posúdiť projekty, ktorým
poskytla svoju poradenskú podporu.
Hoci Komisia v tomto štádiu nemôže prijať žiadny konkrétny záväzok s ohľadom na legislatívne
návrhy na obdobie po roku 2020, Komisia v podstate prijíma toto odporúčanie a posúdi budúcnosť
funkcie IQR.
b) Komisia odporúčanie čiastočne prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy
JASPERS je nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
Komisia objasní prístupové práva k IQR JASPERS v rámci zmluvných podmienok medzi
Komisiou, EIB a členskými štátmi.
126. Iniciatíva JASPERS nemohla mať vplyv rovnakého rozsahu a intenzity na všetky projekty,
pretože to záviselo od fázy projektového cyklu, v ktorej bola iniciatíva JASPERS pozvaná poskytnúť
podporu, a od existujúcej kvality projektu v čase zapojenia iniciatívy JASPERS. V prípade projektov
zaradených do vzorky Dvora audítorov však iniciatíva JASPERS mala mierny (45 %) alebo
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významný (20 %) vplyv prinajmenšom v rámci jedného rozmeru kvality. Projekty zaradené do vzorky
zo štyroch krajín sú dôkazom toho, že v dôsledku vkladu iniciatívy JASPERS došlo k významnému
zníženiu nákladov. Projekty, ktoré boli stiahnuté na základe poradenstva JASPERS, treba takisto
vnímať pozitívne, pretože sa tým predišlo neefektívnemu vynaloženiu značných zdrojov. V prípade 4
z 20 veľkých projektov zaradených do vzorky s významnou úsporou nákladov, Komisia odhadla
celkovú úsporu nákladov na úrovni 175 miliónov EUR.
127. Veľkú časť z času trvania projektového cyklu nemožno pripísať iniciatíve JASPERS,
predovšetkým vo fáze vykonávania; túto úlohu iniciatíve JASPERS nezadal riadiaci výbor, ani ju
nepožadovali členské štáty (1 % úloh), a naznačuje to, akú úlohu by iniciatíva JASPERS mohla
zohrávať počas vykonávania.
129. Hoci možno urobiť viac, pokiaľ ide o sledovanie vplyvu poradenstva na menšie projekty,
vyžaduje si to spoluprácu členských štátov, pretože v prípade menších projektov nie je zavedený
proces schvaľovania porovnateľný s veľkými projektmi.
130. Pravidlá overovania v prípade veľkých projektov v období rokov 2014 – 2020 umožnia, aby
iniciatíva JASPERS mala vplyv na tempo absorpcie.
Odporúčanie 3
a) Komisia odporúčanie čiastočne prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy
JASPERS je nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
Úsilie zameriavať pomoc iniciatívy JASPERS podľa fázy vývoja projektu je prioritou už teraz, ale
fáza zapojenia iniciatívy JASPERS závisí od načasovania žiadosti členského štátu o podporu.
Je jasné, že je potrebné začať pracovať v čo najskoršej fáze projektového cyklu, a vplyv tohto
prístupu možno vidieť napríklad v odvetvových stratégiách dopravy, ktoré iniciatíva vypracovala
pre niektoré členské štáty. Nie vždy je to však možné v iných členských štátoch.
Druhú časť odporúčania Komisia neprijíma. Vnútroštátne orgány môžu projekt schváliť v skorej
fáze cyklu vývoja projektu a projekty možno zmeniť aj po vnútroštátnom schválení.
b) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
132. Medzi GR REGIO a iniciatívou JASPERS priebežne prebieha koordinácia činností. Komisia
pravidelne neformálne komunikuje s JASPERS/NCC o príslušných činnostiach a ak existuje riziko
prekrývania alebo možnosti na dosiahnutie synergií, pracujú spoločne. Príkladom je zapojenie
iniciatívy JASPERS do tematických seminárov o štátnej pomoci, ktoré zorganizovala Komisia v roku
2016 v Bruseli (iniciatíva JASPERS poskytla odborných rečníkov), a zapojenie iniciatívy JASPERS
v roku 2015 do seminárov v jednotlivých krajinách o štátnej pomoci.
133. Iniciatíva JASPERS sa postupom času presúva do čoraz skoršej fázy projektového cyklu
a pomáha so stratégiami a počiatočným procesom výberu projektov (v rozsahu, ktorý umožnia
vnútroštátne orgány). Očakáva sa, že iniciatíva JASPERS bude týmto spôsobom fungovať aj naďalej.
Odporúčanie 4
a) Komisia odporúčanie prijíma a považuje ho za už vykonané.
V rámci novej stratégie technickej pomoci, ktorú Komisia (GR pre regionálnu a mestskú politiku)
prijala v septembri 2017, sa opatrenia iniciatívy JASPERS začleňujú do nových činností
vykonávaných Komisiou.
b) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
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134. Intenzívnejšie monitorovanie činností JASPERS by výrazne zlepšilo úspešné fungovanie tejto
iniciatívy, najmä pokiaľ ide o jej účinnosť a efektívnosť.
Pravidlá overovania v prípade veľkých projektov v období rokov 2014 – 2020 umožnia, aby iniciatíva
JASPERS mala vplyv na tempo absorpcie.
136. Iniciatíva JASPERS poskytuje technickú pomoc členským štátom a ďalšie funkcie, ako sú PSA
a IQR. Táto iniciatíva nebol vytvorená ako komplexný systém na monitorovanie všetkých aspektov
projektov.
Za monitorovanie vykonávania operačných programov zodpovedajú útvary Komisie. Iniciatíva
JASPERS bola v prípade potreby informovaná o otázkach súvisiacich s vykonávaním, predovšetkým
prostredníctvom žiadostí, v ktorých členské štáty žiadali o pomoc s realizovaním projektov vo fázach
medzi programovými obdobiami.
138. Komisia a EIB sa dohodli, že stanovia štandardné jednotkové náklady na zamestnanca a náklady
na vyslaných zamestnancov, ktorí v mene EIB poskytujú služby Komisii. V rámci iniciatívy
JASPERS sa tento systém spolufinancovania založený na odsúhlasených jednotkových nákladoch
začal používať namiesto systému súbežného financovania, ktorý sa používal až do roku 2013. Nová
metóda je založená na inej účtovnej koncepcii ako stará metóda. Sadzby za zamestnancov sa počítajú
iným spôsobom, ale v dôsledku toho boli upravené aj sadzby pomoci, aby obe zúčastnené strany
prispievali zhruba rovnakými sumami ako predtým. V rámci nového systému boli zmenené aj
pomyselné sadzby na odhad nákladov s prihliadnutím na všeobecnú dohodu (FAFA) ktorú uzavrela
Komisia a EIB a ktorá sa vzťahuje na všetky spoločné iniciatívy.
Európskemu dvoru audítorov sa auditované riadne účtovné závierky JASPERS poskytujú od roku
2006. V súlade s metodikou odsúhlasenou v dohodách o príspevku a v dohode FAFA, náklady na
zamestnancov v rámci iniciatívy JASPERS sa v týchto závierkach stanovujú na základe štandardnej
ceny, s ktorou Komisia súhlasila, že ju zaplatí za služby poskytnuté Európskou investičnou bankou.
Sadzby stanovené v dohode FAFA celkovo prispeli k väčšej harmonizácii a k zjednodušeniu
zmluvných podmienok konkrétnych iniciatív v oblasti technickej pomoci medzi Komisiou a EIB.
Komisia sa domnieva, že dohoda FAFA je v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.
V článku 124 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa povoľuje použitie paušálnych sadzieb
a jednorazových platieb a tento článok je uplatniteľný na dohodu FAFA.
Odporúčanie 5
a) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
Otázky týkajúce sa budúcej stratégie a cieľov budú zahrnuté do nadchádzajúceho preskúmania
v polovici trvania.
b) Komisia odporúčanie prijíma.
c) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
d) Komisia odporúčanie prijíma a zdôrazňuje, že na úspešné vykonávanie iniciatívy JASPERS je
nutné zapojenie aj EIB ako druhého partnera v rámci tejto iniciatívy.
Komisia zároveň pripomína, že „náklady“ iniciatívy JASPERS sa stanovujú na základe dohody
FAFA.
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Udalosť

Dátum

Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu

16.3.2016

Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (alebo inému
kontrolovanému subjektu)
Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní

5.10.2017

Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného
subjektu) vo všetkých jazykoch

8.1.2018

29.11.2017

V roku 2006 sa Európska komisia spolu s Európskou
investičnou bankou začali angažovať v novej iniciatíve
známej ako Spoločná pomoc na podporu projektov v
európskych regiónoch (JASPERS). Jej hlavným účelom je
poskytovať nezávislé bezplatné poradenstvo v snahe
pomôcť členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004
alebo neskôr, pri príprave kvalitných „veľkých projektov“.
Zistili sme nedostatky vo vymedzení hlavných cieľov, úloh
a povinností iniciatívy JASPERS, ktoré ohrozujú
vyvodzovanie zodpovednosti. Výrazné nedostatky sa
vyskytli aj pri zavádzaní novej funkcie nezávislého
posúdenia kvality, ktoré sú príčinou vysokého rizika
nedostatočnej nestrannosti. Iniciatíva JASPERS síce
prispela k rýchlejšiemu schvaľovaniu projektov a vyššej
kvalite súvisiacej projektovej dokumentácie, no vo
všeobecnosti nemohla ovplyvniť čerpanie finančných
prostriedkov EÚ. Jej vplyv na administratívnu kapacitu
členských štátov zatiaľ nepriniesol vyšší stupeň
nezávislosti od pomoci JASPERS. Zaznamenané
nedostatky v kombinácii s významnými nedostatkami v
plánovaní, monitorovaní a hodnotení činností JASPERS
ohrozujú úspešné fungovanie tejto iniciatívy, najmä pokiaľ
ide o jej efektívnosť a účinnosť.
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