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Zhrnutie
I V júli 2020 Európska rada v reakcii na pandémiu COVID-19 schválila fond obnovy

vo výške viac ako 800 mld. EUR – NextGenerationEU. Jeho ústredným prvkom je
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý predstavuje celkovú sumu až
723,8 mld. EUR (v bežných cenách). Účelom Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie a zabezpečiť, aby boli
hospodárstva a spoločnosti v EÚ v budúcnosti udržateľnejšie a odolnejšie, s osobitným
dôrazom na zelenú a digitálnu transformáciu.

II S cieľom využiť podporu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

členské štáty predložili Komisii svoje návrhy národných plánov obnovy a odolnosti.
Úlohou Komisie je posúdiť plány obnovy a odolnosti na základe kritérií stanovených
v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a poskytovať usmernenia
a podporu členským štátom v tejto oblasti.

III Tento audit je prvým zo série auditov Dvora audítorov týkajúcich sa Mechanizmu

na podporu obnovy a odolnosti. Vybrali sme vzorku šiestich členských štátov,
preskúmali sme primeranosť posúdenia plánov obnovy a odolnosti Komisiou a overili
sme, či Komisia viedla proces posudzovania a poskytnutia usmernení pre členské štáty
účinne, či overila relevantnosť plánov obnovy a odolnosti z hľadiska plnenia cieľov
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a či sú tieto plány v súlade
s podmienkami vymedzenými v nariadení o mechanizme. Tento audit by mohol byť
podkladom pre prípadné budúce posudzovanie Komisiou, najmä v súvislosti
s predkladaním zmenených plánov obnovy a odolnosti, a poukazujeme v ňom na riziká
a výzvy, ktoré by mohli ovplyvniť ich vykonávanie.

IV Dospeli sme k záveru, že posúdenie plánov obnovy a odolnosti Komisiou bolo

vzhľadom na zložitosť procesu a časové obmedzenia celkovo primerané. Zistili sme
však v tomto procese viacero nedostatkov, ako aj riziká, ktoré ohrozujú úspešnú
implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

V Komisia pri posudzovaní vychádzala z komplexných vnútorných usmernení

a kontrolných zoznamov, ale hodnotitelia ich pri kvalitatívnom hodnotení nepoužívali
systematicky ani jednotne. Kľúčové podporné dokumenty konečného hodnotenia
Komisie boli k dispozícii, ale nie vždy sa dali ľahko vyhľadať. Komisia poskytla členským
štátom podporu pri vypracúvaní plánov obnovy a odolnosti a vydala usmerňovacie
dokumenty. Aktívnejšia úloha Komisie pri podpore výmeny osvedčených postupov
medzi členskými štátmi by však tento proces uľahčila.
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VI Pokiaľ ide o politické ciele Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, dospeli

sme k záveru, že Komisia svojím posúdením overila, že plány obnovy a odolnosti
pravdepodobne prispejú k všetkým šiestim pilierom, a tým aj k oblastiam politiky,
ktoré sú pre nástroj relevantné, ale konkrétny rozsah sa líši a skutočný vplyv sa v praxi
ešte len ukáže. Niektoré dôležité aspekty odporúčaní pre jednotlivé krajiny členské
štáty stále nezohľadnili, najmä odporúčania z roku 2019, ktoré predstavujú opakujúce
sa štrukturálne zmeny.

VII Pokiaľ ide o dodržiavanie kľúčových podmienok mechanizmu, výsledkom

posúdenia Komisie bolo, že žiadne z opatrení v našej kontrolovanej vzorke
pravdepodobne nespôsobí významnú škodu na životnom prostredí. Opatrenia
na zmiernenie vplyvu na životné prostredie však neboli systematicky zahrnuté
do plánov obnovy a odolnosti vo forme míľnikov alebo cieľov a opatrenia, ktoré nie sú
v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, sa môžu financovať mimo tohto
mechanizmu. Posúdenie Komisie týkajúce sa odhadovaných nákladov odrážalo
nedostatok informácií o niektorých opatreniach. Profily vyplácania boli skôr výsledkom
rokovaní, a nie odrazom príslušných nákladov. Komisia takisto overila, či opatrenia
vybrané do vzorky prispeli v relevantných prípadoch k zelenej a digitálnej
transformácii.

VIII Posúdenie Komisiou viedlo k zlepšeniu kvality míľnikov a cieľov, ale niektoré

z nich neboli dostatočne jasné alebo sa nevzťahovali na všetky kľúčové fázy realizácie
opatrenia. Takisto sme zistili, že míľniky a ciele sa vo všeobecnosti obmedzujú len
na meranie výstupov, nie skutočného vplyvu, a že prístup k stanovovaniu míľnikov
a cieľov nebol medzi jednotlivými členskými štátmi vždy zosúladený.

IX Komisia pri posudzovaní monitorovacích a kontrolných opatrení navrhnutých

členskými štátmi správne odhalila nedostatky a medzery, ktoré si vyžadujú dodatočné
opatrenia. Hodnotenie však do určitej miery vychádzalo z opisov systémov, ktoré ešte
neboli zavedené. Poznamenávame tiež, že niektoré členské štáty sa rozhodli
nepoužívať nástroj Komisie na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizík, čím sa môže
znížiť jeho celková užitočnosť a zvýšiť riziko neodhalenia podvodov a dvojitého
financovania v príslušnom členskom štáte.

X Na základe týchto zistení odporúčame Komisii:
o

zlepšiť postupy hodnotenia a dokumentáciu,

o

podporovať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi,
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o

sledovať prínos realizovaných opatrení k plneniu odporúčaní pre jednotlivé
krajiny,

o

zvýšiť transparentnosť a monitorovanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“,

o

zabezpečiť jasné mechanizmy overenia míľnikov a cieľov a ich primerané
vymedzenie,

o

overovať dodržiavanie konkrétnych míľnikov monitorovania a kontroly
a podporovať využívanie nástroja Komisie na hĺbkovú analýzu údajov
a hodnotenie rizika.
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Úvod
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

01 V júli 2020 Európska rada v reakcii na pandémiu COVID-19 schválila

dočasný nástroj obnovy vo výške viac ako 800 mld. EUR (v bežných cenách) –
NextGenerationEU. Jeho ústredným prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti (RRF). S celkovou výškou maximálne 723,8 mld. EUR (v bežných cenách),
z toho až 338,0 mld. EUR v podobe grantov a až 385,8 mld. EUR v podobe úverov
zodpovedá približne dvom tretinám nového viacročného finančného rámca na roky
2021 – 2027 z hľadiska hodnoty a je doteraz najväčším nástrojom EÚ.

02 Účelom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je zmierniť hospodársky

a sociálny vplyv pandémie COVID-19 a zabezpečiť, aby boli európske hospodárstva
a spoločnosti udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti,
ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Budú sa z neho financovať investície
a reformy v oblastiach politiky s celoeurópskym významom, ktoré sú rozdelené
do šiestich pilierov 1 (pozri ilustráciu 1).

Ilustrácia 1 – Oblasti politiky v pôsobnosti Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (šesť pilierov)

Zelená
transformácia

Digitálna
transformácia

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast

Sociálna
a územná
súdržnosť

Zdravie,
hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť

Politiky
pre budúcu
generáciu, deti
a mládež, ako
sú vzdelávanie
a zručnosti

Zdroj: EDA na základe nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Fotografie: ©Depositphotos.

1

Článok 3 nariadenia (EÚ) 2021/241 o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
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03 Finančný príspevok pre každý členský štát sa stanovuje v súlade s alokačným

kľúčom uvedeným v prílohách I až III k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti. Podľa príslušného nariadenia je Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti nástrojom založeným na výkonnosti a členské štáty získajú finančné
prostriedky na základe dosiahnutia kvalitatívnych míľnikov a kvantitatívnych cieľov.

Plány obnovy a odolnosti

04 Aby mohli členské štáty využívať podporu z Mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti, od polovice októbra 2020 predkladali Komisii svoje návrhy národných
plánov obnovy a odolnosti a od okamihu nadobudnutia účinnosti nariadenia
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 12. februára 2021 2 konečné plány
obnovy a odolnosti, a to v súlade s určitými kritériami a podmienkami. Plány obnovy
a odolnosti pozostávajú zo súboru opatrení, buď investícií, alebo reforiem,
zoskupených do tematických zložiek (napr. mobilita šetrná ku klíme alebo digitalizácia
vzdelávania).

05 Komisia hodnotí plány obnovy a odolnosti na základe 11 kritérií, ako sa uvádza
v článku 19 ods. 3 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (pozri
tabuľku 1).

Tabuľka 1 – Kritériá hodnotenia plánov obnovy a odolnosti
Kategória

Kritériá
Kritérium 1 – prispievať k všetkým šiestim pilierom
Kritérium 2 – účinne riešiť výzvy identifikované v európskom semestri, najmä
odporúčania pre jednotlivé krajiny (OJK) na roky 2019 a 2020
Kritérium 3 – prispievať k posilňovaniu rastového potenciálu, vytváraniu
pracovných miest a odolnosti

Relevantnosť

Kritérium 4 – zahŕňať len opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadou „nespôsobovať
významnú škodu“
Kritérium 5 – prispievať k zelenej transformácii (minimálne 37 % celkových
odhadovaných nákladov na výdavky v oblasti klímy)
Kritérium 6 – prispievať k digitálnej transformácii (minimálne 20 % celkových
odhadovaných nákladov)

Účinnosť

2

Kritérium 7 – prostredníctvom svojich opatrení bude mať plán obnovy a odolnosti
trvalý vplyv

Nariadenie (EÚ) 2021/241.
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Kategória

Kritériá
Kritérium 8 – zabezpečiť prostriedky na monitorovanie vykonávania vrátane
míľnikov, cieľov a súvisiacich ukazovateľov
Kritérium 9 – poskytnúť primerané a hodnoverné odôvodnenie celkových
odhadovaných nákladov

Efektívnosť

Súdržnosť

Kritérium 10 – zabezpečiť kontrolné systémy a opatrenia na zabránenie korupcii,
podvodom, nezrovnalostiam, konfliktom záujmov a dvojitému financovaniu, ich
odhaľovanie a odstránenie
Kritérium 11 – zahŕňať opatrenia, ktoré predstavujú súdržné činnosti

Zdroj: EDA na základe nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

06 V súlade s usmerneniami pre posudzovanie3 môže Komisia vo všeobecnosti

hodnotiť každé kritérium písmenom A, B alebo C, pričom A je najvyššie a C najnižšie
hodnotenie. Pri dvoch z 11 kritérií – zásada „nespôsobovať významnú škodu“
a kontrolné systémy – je možné len hodnotenie A alebo C (prehľad hodnotenia je
uvedený v prílohe I).

07 Aby plán obnovy a odolnosti získal pozitívne hodnotenie, musí dosiahnuť aspoň
takéto konečné hodnotenia:
o

A za kritérium 2 (odporúčania pre jednotlivé krajiny), kritérium 3 (rastový
potenciál, vytváranie pracovných miest a odolnosť), kritérium 5 (zelená
transformácia) a kritérium 6 (digitálna transformácia),

o

A za väčšinu z ostatných siedmich kritérií,

o

žiadne C.

08 Plány obnovy a odolnosti sa môžu posudzovať pri viacerých príležitostiach. Okrem
počiatočného posúdenia Komisie, ktoré je predmetom tohto auditu, sa plán obnovy
a odolnosti bude posudzovať, keď členský štát predloží aktualizáciu, revíziu alebo
zmenu, konkrétne:
o

keď členský štát zaktualizuje svoj plán po aktualizácii maximálneho finančného
príspevku na nenávratnú podporu v júni 2022, alebo

o

požiada o zmenu pôvodne predloženého plánu obnovy a odolnosti z dôvodu,
že plán vrátane príslušných míľnikov a cieľov už nie je možné čiastočne alebo

3

Príloha V k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
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úplne dosiahnuť z dôvodu objektívnych okolností (článok 21 ods. 1 nariadenia
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti), alebo
o

požiada o úverovú podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Členský štát môže požiadať o úverovú podporu v čase predloženia plánu obnovy
a odolnosti alebo kedykoľvek inokedy do 31. augusta 2023. V druhom prípade sa
k žiadosti priloží prepracovaný plán obnovy a odolnosti vrátane dodatočných
míľnikov a cieľov (článok 14 ods. 2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti).

Úlohy a zodpovednosti v procese prípravy a posudzovania
plánov obnovy a odolnosti
Členské štáty

09 Členské štáty sú zodpovedné za prípravu národných plánov obnovy a odolnosti
v súlade s článkom 18 ods. 4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti. Členské štáty musia spolupracovať s Komisiou počas prípravy
a posudzovania svojich plánov obnovy a odolnosti a poskytnúť jej všetky dodatočné
informácie, o ktoré požiada.

10 Členské štáty môžu svoje plány obnovy a odolnosti zmeniť alebo revidovať

aj v neskoršej fáze v prípade, že plány obnovy a odolnosti už nie sú dosiahnuteľné
alebo by mali obsahovať ďalšie míľniky a ciele na využitie úverovej podpory (pozri
bod 08).

Komisia

11 Úlohou Komisie je posúdiť plány obnovy a odolnosti v úzkej spolupráci

s členskými štátmi. Komisia poskytuje členským štátom usmernenia a podporu s cieľom
zabezpečiť súlad s rôznymi kritériami a podmienkami stanovenými v nariadení
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

12 Proces hodnotenia je založený na nepretržitom dialógu, ktorý sa začína už

pred oficiálnym predložením plánov obnovy a odolnosti. Po predložení plánu obnovy
a odolnosti má Komisia dva mesiace na to, aby spolu s členským štátom vyriešila
zostávajúce otázky a požiadala o ďalšie informácie alebo zmeny pred dokončením
svojho posudzovania a vydaním oficiálneho návrhu rozhodnutia Rady. Príslušné

12
členské štáty a Komisia sa môžu v prípade potreby dohodnúť na predĺžení tejto lehoty
na posúdenie o primerané obdobie 4.

13 Po schválení Radou Komisia uzavrie s každým členským štátom operačnú dohodu

vrátane podrobných a technických aspektov vykonávania, ako je časový harmonogram,
ďalšie priebežné kroky k míľnikom a cieľom a opatrenia na zabezpečenie prístupu
k podkladovým údajom.

Rada

14 Na základe návrhu Komisie by Rada mala do štyroch týždňov schváliť posúdenie

plánu obnovy a odolnosti vo vykonávacom rozhodnutí Rady 5. Rada by mala schvaľovať
aj zmenené a revidované plány (pozri bod 08).

15 V prípade vykonávacích rozhodnutí Rady prijatých do 31. decembra 2021 by

členský štát mohol požiadať o predbežné financovanie vo výške 13 %. Všetky následné
platby sa uvoľňujú na základe pokroku vo vykonávaní plánu obnovy a odolnosti, ktorý
členský štát oznámi (a Komisia posúdi). Pokiaľ ide o vyplatenie, Komisia poskytne svoje
predbežné hodnotenie Hospodárskemu a finančnému výboru a požiada ho
o stanovisko. Komisia toto stanovisko zohľadní pri svojom hodnotení, ako sa uvádza
v článku 24 ods. 4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Stav predloženia a posúdenia plánov obnovy a odolnosti
do 1. júna 2022

16 Do 1. júna 2022 oficiálne predložili svoje plány obnovy a odolnosti všetky členské

štáty okrem Holandska. Komisia ohodnotila 25 plánov obnovy a odolnosti pozitívne
a ich hodnotenia sú uvedené na ilustrácii 2, pričom hodnotenie Maďarska v čase
auditu ešte prebiehalo (pozri prílohu II).

4

Článok 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/241.

5

Článok 20 nariadenia (EÚ) 2021/241.
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Ilustrácia 2 – Hodnotenie plánov obnovy a odolnosti, stav k 1. júnu 2022
Členský štát
Č.

Kritérium
posudzovania

AT

BE

BG

CZ

CY

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SI

SK

RO

1.

Vyvážená reakcia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2.

Odporúčania
pre jednotlivé krajiny

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.

Rast, odolnosť
a sociálny vplyv

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4.

Zásada „nespôsobovať
významnú škodu“

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.

Zelený cieľ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6.

Digitálny cieľ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

7.

Trvalý vplyv

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

8.

Monitorovanie
a vykonávanie

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

9.

Výpočet nákladov

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

10.

Kontrolné systémy

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

11.

Súdržnosť

A

B

A

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.
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Rozsah auditu a audítorský prístup
17 Tento audit je odpoveďou na prioritu Dvora audítorov posúdiť reakciu EÚ

na pandémiu COVID-19 v rôznych politických rozmeroch vrátane správy hospodárskych
záležitostí, a preskúmať, či je doposiaľ najväčší nástroj EÚ nastavený správne. Audit
poskytne zainteresovaným stranám prehľad o hodnotení plánov obnovy a odolnosti.
Jeho cieľom je prispieť k prípadným zmenám procesu posudzovania potrebným
v budúcnosti, najmä v súvislosti s predkladaním zmenených alebo revidovaných plánov
obnovy a odolnosti. Hoci sa táto správa zameriava predovšetkým na činnosť Komisie
v oblasti posudzovania, poukazuje sa v nej aj na riziká a výzvy, ktoré by mohli ovplyvniť
vykonávanie plánov obnovy a odolnosti.

18 Tento audit je prvým zo série auditov, ktoré plánujeme venovať nástroju

NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Nezahŕňa návrh
Komisie na zmenu nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
v súvislosti s kapitolami REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti 6. Naším cieľom bolo
preskúmať primeranosť posudzovania plánov obnovy a odolnosti Komisiou a posúdiť,
či:
o

vnútorné postupy Komisie boli jasné a či ich Komisia uplatnila, či usmernenia
pre členské štáty boli dostatočné a či ich členské štáty dodržiavali a či podpora
členských štátov bola účinná,

o

Komisia pri posudzovaní overila, že:

6

—

plány obnovy a odolnosti primerane prispievajú k všetkým šiestim pilierom
a k účinnému riešeniu všetkých výziev alebo významnej podskupiny výziev
identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu,

—

opatrenia v plánoch obnovy a odolnosti spĺňajú kľúčové podmienky
stanovené v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (zelená
a digitálna transformácie, zásada „nespôsobovať významnú škodu“, náklady),

—

navrhované míľniky a ciele sú jasné a realistické;

—

navrhované monitorovacie a kontrolné opatrenia sú primerané.

Návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti,
pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, COM(2022) 231.
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19 Naše audítorské kritériá vychádzali z:
o

požiadaviek právnych predpisov (najmä nariadenia o Mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti),

o

vnútorných pravidiel a postupov Komisie (napr. noriem a usmernení).

20 Naše hodnotenie vychádza zo vzorky šiestich členských štátov: štyroch

s najväčším objemom pridelených grantov v absolútnom vyjadrení (Nemecko,
Španielsko, Francúzsko a Taliansko) a dvoch s najväčším objemom pridelených grantov
v pomere k ich hrubému domácemu produktu za rok 2020 (Grécko a Chorvátsko).
Šesť vybraných plánov obnovy a odolnosti sa v rôznych ohľadoch líši. V prílohe III sú
uvedené niektoré ich charakteristiky. Okrem toho sme vytvorili vzorku na posúdenie
a v každom zo šiestich členských štátov v našej vzorke sme vybrali sedem opatrení
na základe významnosti (najvyššie náklady), a to z týchto tematických oblastí: doprava,
zelená transformácia, digitálna transformácia, zdravotníctvo a ostatné z kategórie
investícií a dane a sociálne veci z kategórie reforiem. Výsledky všetkých 42 vzoriek sú
uvedené v prílohe IV. Vykonali sme takisto všeobecnú analýzu míľnikov a cieľov
v šiestich vybraných plánoch obnovy a odolnosti s cieľom získať prehľad o povahe
a časovom rozložení míľnikov a cieľov, ako aj o prístupe členských štátov k ich
vymedzovaniu.

21 V prípade týchto šiestich členských štátov sme preskúmali proces posudzovania

Komisiou od počiatočného predloženia návrhov plánov obnovy a odolnosti až po ich
konečné posúdenie a návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady na základe 8 z 11 kritérií
posudzovania (1, 2, 4 – 6, 8 – 10; pozri tabuľku 1). Audit sa preto vzťahoval na obdobie
od októbra 2020 (keď boli predložené prvé návrhy plánov) do júna 2022. Audit
nezahŕňal proces schvaľovania návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady v Rade.

22 Analyzovali sme dokumentáciu poskytnutú Komisiou vrátane príslušnej

korešpondencie so šiestimi členskými štátmi počas procesu posudzovania. Uskutočnili
sme aj rozhovory so zamestnancami Komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov.
Okrem toho sme hlavné pripomienky uvedené v správe prebrali so skupinou expertov.
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Pripomienky
Vnútorné postupy a podpora pre členské štáty boli primerané,
ale nie vždy sa dali vysledovať a podliehali časovým
obmedzeniam

23 Nová a zložitá povaha plánov obnovy a odolnosti (POO) si vyžaduje primerané

vnútorné postupy na úrovni Komisie, ako aj primeranú podporu pre členské štáty
pri príprave týchto plánov. Preskúmali sme, či Komisia:
o

účinne riadila svoje vnútorné postupy s cieľom mobilizovať svoje vnútorné
znalosti a zabezpečiť konzistentné a transparentné uplatňovanie svojich
vnútorných usmernení,

o

poskytla členským štátom jasné a včasné usmernenia a podporu.

Vnútorný postup Komisie bol primeraný, ale nie vždy sa dal vysledovať

24 Politické riadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti má podobu

riadiaceho výboru na vysokej úrovni, ktorý vedie predseda Európskej komisie a ktorý
tvoria traja výkonní podpredsedovia, komisár pre hospodárstvo, generálny tajomník,
vedúci novej pracovnej skupiny pre obnovu a odolnosť (RECOVER) a generálny riaditeľ
pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN). Riadiaci výbor dohliada na všetky
kroky od počiatočného zapojenia členských štátov do prípravy návrhov plánov obnovy
a odolnosti až po realizáciu konečných plánov a plnenie ich míľnikov a cieľov. O svojich
rokovaniach pravidelne informuje kolégium komisárov. Kolégium zodpovedá
za schválenie návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady.

25 Pracovná skupina RECOVER bola zriadená 16. augusta 2020 v rámci generálneho

sekretariátu a je spoločne s GR ECFIN zodpovedná za riadenie implementácie
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a jej koordináciu s európskym
semestrom. Skupina RECOVER a GR ECFIN sú takisto zodpovedné za zapojenie
ostatných politických generálnych riaditeľstiev do všetkých fáz procesu podľa potreby.

26 Na tento účel usporiadala táto skupina spolu s GR ECFIN týždenné koordinačné

stretnutia a pravidelne spolupracovala s ostatnými GR prostredníctvom tzv. tímov
pre jednotlivé krajiny. Základom týchto tímov pre jednotlivé krajiny sú existujúce tímy
európskeho semestra, ale zahŕňajú aj odborníkov zo všetkých príslušných generálnych
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riaditeľstiev, ktorí poskytujú potrebné odborné znalosti v rôznych oblastiach politiky
zahrnutých v plánoch obnovy a odolnosti.

27 Vzájomné vzťahy s členskými štátmi riadi 27 rokovacích skupín zložených

z vedúcich príslušných útvarov pre jednotlivé krajiny v rámci skupiny
RECOVER/GR ECFIN (alebo ich zástupcov), ako aj z vybraných členov tímov
pre jednotlivé krajiny z politických generálnych riaditeľstiev v závislosti od potrebných
odborných znalostí. Zodpovedajú najmä za analýzu (návrhov) plánov obnovy
a odolnosti, prípravu hodnotení a vykonávacích aktov súvisiacich s plánmi obnovy
a odolnosti a žiadosťami o platby a za monitorovanie pokroku pri vykonávaní.
Vo všeobecnosti dohliadajú na prácu tímu krajiny dvaja hlavní vyjednávači na úrovni
riaditeľov, z ktorých každý za GR ECFIN a RECOVER.

28 A napokon boli vytvorené spoločné horizontálne tímy skupiny RECOVER

a GR ECFIN, ktoré sa zaoberajú všeobecnými aspektmi spojenými so zelenou
transformáciou (vrátane zásady „nespôsobovať významnú škodu“), s digitálnou
transformáciou, výpočtom nákladov a míľnikmi/cieľmi. Tie poskytli usmernenia
k hodnoteniu najdôležitejších oblastí, za ktoré nesú zodpovednosť.

29 Kombináciou zástupcov z útvarov RECOVER/GR ECFIN pre jednotlivé krajiny

a z tímov politických GR pre jednotlivé krajiny v rámci rokovacích skupín sa
zabezpečilo, že posudzovanie bolo založené na odborných znalostiach zamestnancov
z rôznych oblastí politiky, ako aj na geografických aspektoch. Naša analýza posúdenia
vybraných opatrení Komisiou (pozri bod 20) potvrdila zapojenie všetkých príslušných
generálnych riaditeľstiev do procesu.

30 Proces posudzovania zahŕňal niekoľko fáz (pozri ilustráciu 3):
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Ilustrácia 3 – Tri fázy procesu posudzovania plánov obnovy a odolnosti
Pri kontrole úplnosti sa posudzuje, či plán obnovy
a odolnosti obsahuje všetky prvky požadované
nariadením o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti.

Pri kontrole oprávnenosti sa posudzuje, či plán
obnovy a odolnosti spĺňa formálne kritériá
oprávnenosti stanovené v článku 17.

Pri kvalitatívnom posudzovaní sa posudzuje
relevantnosť, účinnosť, efektívnosť a súdržnosť
každého plánu obnovy a odolnosti na základe
jedenástich kritérií stanovených v nariadení.
Zdroj: EDA na základe vnútorných usmernení Komisie k posudzovaniu plánu obnovy a odolnosti.

31 Na uľahčenie posudzovania a rokovaní s členskými štátmi Komisia vypracovala

všeobecné vnútorné usmernenia a kontrolné zoznamy. Pokiaľ ide o hospodársky
a sociálny vplyv, míľniky a ciele, náklady a zásadu „nespôsobovať významnú škodu“,
tieto všeobecné vnútorné usmernenia boli doplnené podrobnejšími technickými
usmerneniami.

32 Vnútornými usmerneniami a kontrolným zoznamom sa štandardizuje proces

hodnotenia a prispievajú k rovnakému zaobchádzaniu so všetkými plánmi obnovy
a odolnosti. Vnútorné usmernenia a kontrolné zoznamy poskytli hodnotiteľom
v tímoch pre jednotlivé krajiny komplexný súbor faktorov, ktoré im pomohli vykonať
a zdokumentovať posúdenie. Použitie kontrolných zoznamov však bolo povinné len
pri posudzovaní úplnosti a oprávnenosti. V dôsledku toho sa 11 kritérií posudzovania
pri kvalitatívnom posudzovaní nepoužívalo systematicky ani jednotne. Niekedy
hodnotitelia poskytli len minimum informácií, inokedy vypracovali poznámky alebo iné
pracovné dokumenty bez akejkoľvek štandardnej štruktúry.

33 Hoci náš audit opatrení vybraných do vzorky potvrdil, že kľúčové dokumenty,

ktoré boli výsledkom práce Komisie a o ktoré sa opierala v svojich konečných
posúdeniach, boli k dispozícii a boli zaznamenané, dokumentáciu vedúcu k záverom
v pracovných dokumentoch útvarov Komisie nebolo vždy možné ľahko vyhľadať.
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Usmernenia a podpora Komisie pre členské štáty boli primerané,
ale podliehali časovým obmedzeniam

34 Komisia bola zodpovedná za poskytnutie potrebných usmernení a podpory

členským štátom pri príprave plánov obnovy a odolnosti. Takúto pomoc poskytovala už
od počiatočnej fázy prostredníctvom usmerňovacích dokumentov a rokovaní, kým
spoluzákonodarcovia ešte len rokovali o výslednej podobe nariadenia o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti.

35 Komisia prijala niekoľko usmerňovacích dokumentov, ktoré mali členským štátom
pomôcť pri vypracúvaní plánov obnovy a odolnosti:
o

všeobecné usmernenie o plánoch obnovy a odolnosti pre členské štáty prijaté
17. septembra 2020, ktoré bolo zmenené a nahradené novou verziou
22. januára 2021, a

o

technické usmernenie k uplatňovaniu kritéria „nespôsobovať významnú škodu“ 7
uverejnené 12. februára 2021.

Okrem toho boli tieto dokumenty doplnené kontrolnými zoznamami
na sebahodnotenie určené vnútroštátnym kontrolným systémom.

36 Vzhľadom na krátky časový rámec na vypracovanie plánov obnovy a odolnosti

a na prípravu a schválenie nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
musela Komisia čiastočne vypracovať svoje usmerňovacie dokumenty ešte pred
finalizáciou právneho predpisu a súbežne s prípravou plánov obnovy a odolnosti
členskými štátmi. Na tento účel Komisia uverejnila dve verzie svojho hlavného
usmerňovacieho dokumentu o vypracovaní plánov obnovy a odolnosti (pozri bod 35).
To v niektorých prípadoch spôsobilo, že členské štáty museli počas procesu prípravy
svoje plány upraviť. Týkalo sa to najmä usmernenia o zásade „nespôsobovať významnú
škodu“, ktoré bolo prijaté v rovnakom čase ako nariadenie o Mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a vyžadovalo sa v ňom, aby členské štáty pre každú reformu
a investíciu vo svojich plánoch obnovy a odolnosti vyplnili kontrolný zoznam týkajúci sa
dodržiavania tejto zásady.

37 Zistili sme, že posúdenia plánov obnovy a odolnosti boli vo veľkej miere založené
na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý pozostával
z bilaterálnych stretnutí, komunikácie a výmeny informácií. Na ďalšie uľahčenie tejto

7

Technické usmernenie Komisie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, C(2021) 1054.
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výmeny informácií Komisia zriadila aj online platformu otázok a odpovedí
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorá členským štátom poskytuje
dodatočné vysvetlenia a usmernenia. Počas našich rozhovorov orgány členských štátov
potvrdili užitočnosť tejto podpory.

38 V článku 18 ods. 5 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa

takisto stanovuje, že členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby zorganizovala výmenu
osvedčených postupov s inými členskými štátmi. V našom stanovisku k návrhu
nariadenia o zriadení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 8 sme túto možnosť
uvítali. Podľa Komisie iba jeden členský štát (mimo našej kontrolovanej vzorky)
formálne požiadal o takúto výmenu, ale následne svoju žiadosť stiahol.

39 Väčšina orgánov členských štátov, s ktorými sme sa rozprávali, by však privítala

väčšiu interakciu s ostatnými členskými štátmi počas procesu rokovaní o plánoch
obnovy a odolnosti. Niektoré členské štáty usporiadali neformálne dvojstranné
stretnutia z vlastnej iniciatívy, ale aktívna úloha Komisie pri podpore synergií medzi
plánmi obnovy a odolnosti členských štátov by tento proces uľahčila a podporila by
zahrnutie spoločných projektov viacerých krajín do plánov obnovy a odolnosti.

Plány obnovy a odolnosti pravdepodobne prispejú k všetkým
šiestim pilierom, ale pri plnení odporúčaní pre jednotlivé
krajiny pretrvávajú nedostatky
Posúdenie Komisie potvrdilo, že plány obnovy a odolnosti prispievajú
k všetkým šiestim pilierom, ale rozsah tohto prínosu sa líši

40 Preskúmali sme, ako Komisia posúdila, či plány obnovy a odolnosti (POO)

primerane prispievajú ku všetkým šiestim pilierom v súlade s kritériami stanovenými
v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (pozri rámček 1).

8

Stanovisko 06/2020 [podľa článku 287 ods. 4 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ] k návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti [COM(2020) 408], bod 38.
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Rámček 1
Prvky posudzovania príspevku plánov obnovy a odolnosti k šiestim
pilierom
o

plán obnovy a odolnosti prispieva komplexným a primerane vyváženým
spôsobom ku všetkým šiestim pilierom …, pričom zohľadňuje osobitné výzvy
dotknutého členského štátu a finančný príspevok dotknutého členského štátu
a požadovanú úverovú podporu.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.1 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

41 Komisia posúdila príspevok plánov obnovy a odolnosti k všetkým šiestim pilierom

na základe podrobného mapovania, pričom pri každej zložke posúdila, či významne
alebo aspoň čiastočne prispieva k jednotlivým pilierom (pozri prílohu IV). Komisia
dospela k záveru, že všetky vybrané plány obnovy a odolnosti komplexným
a primerane vyváženým spôsobom prispievali ku všetkým šiestim pilierom a všetkým
udelila v tejto oblasti hodnotenie A.

42 Mapovanie Komisie potvrdilo, že všetkým šiestim pilierom sa venovala aspoň

jedna zo zložiek všetkých plánov obnovy a odolnosti v našej vzorke. Mapovanie
Komisie sa uskutočnilo na úrovni zložiek, pričom jednotlivé opatrenia sa posudzovali
s cieľom určiť (hlavné) piliere, ku ktorým daná zložka prispieva. Poznamenávame však,
že nie všetky opatrenia v danej zložke prispievajú priamo k danému pilieru.

43 Mnohé zložky zahrnuté do plánov obnovy a odolnosti sa týkajú viac ako jedného

piliera a príčinná súvislosť medzi zložkami a piliermi, a tým aj miera, v akej k nim tieto
zložky pravdepodobne prispievajú, sa líši. Vo všeobecnosti je prepojenie medzi
zložkami a piliermi užšie v prípade špecifickejších pilierov, ako je digitálna alebo zelená
transformácia, než v prípade širších a všeobecnejších pilierov, ako je inteligentný,
udržateľný a inkluzívny rast alebo sociálna a územná súdržnosť.

44 Okrem toho, keďže každá zložka zahŕňa reformy, na ktoré nemusia vznikať žiadne
náklady, je ťažké určiť, aká časť prostriedkov prispieva do ktorého zo šiestich pilierov.
Z finančného hľadiska preto nie je jasné, či sa šesť pilierov rieši „primerane vyváženým
spôsobom“, ako sa požaduje v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti. Okrem toho sa v nariadení nijako nevymedzuje, čo vlastne v tomto
kontexte predstavuje „primerane vyváženú“ reakciu.
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Plány obnovy a odolnosti sa zaoberajú odporúčaniami pre jednotlivé
krajiny, ale stále pretrvávajú nedostatky

45 Európsky semester zavedený v roku 2011, je cyklus koordinácie hospodárskej,

fiškálnej, pracovnej a sociálnej politiky EÚ. V tejto súvislosti Komisia analyzuje
hospodársky a sociálny vývoj v členských štátoch a výzvy, ktorým čelia. Na riešenie
týchto výziev Rada každoročne vydáva odporúčania pre jednotlivé členské štáty
na základe návrhov Komisie, ktoré sú hlavným výstupom európskeho semestra. Zatiaľ
čo v minulosti koordinácia politík v rámci európskeho semestra a plnenie odporúčaní
pre jednotlivé krajiny (OJK) neboli spojené so žiadnymi finančnými príspevkami,
začlenením opatrení založených na týchto odporúčaniach do plánov obnovy
a odolnosti sa to zmenilo.

46 V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa vyžaduje, aby plány

obnovy a odolnosti obsahovali opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých odporúčaní
pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020 alebo ich významnej podskupiny. Komisia
pri svojom hodnotení zohľadňuje štyri prvky (pozri rámček 2).

Rámček 2
Kritériá na posúdenie príspevku plánov obnovy a odolnosti k plneniu
odporúčaní pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020
o

očakáva sa, že plán obnovy a odolnosti prispeje k účinnému riešeniu všetkých
alebo významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných
odporúčaniach pre danú krajinu…, pričom zohľadňuje osobitné výzvy
dotknutého členského štátu a finančný príspevok dotknutého členského štátu
a požadovanú úverovú podporu;

o

plán obnovy a odolnosti je komplexnou a primeranou reakciou
na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte;

o

výzvy uvedené v pláne obnovy a odolnosti sa považujú za významné
z hľadiska udržateľného posilnenia rastového potenciálu hospodárstva
dotknutého členského štátu;

o

po dokončení navrhovaných reforiem a investícií sa očakáva, že súvisiace
výzvy budú vyriešené alebo zvládnuté spôsobom, ktorý značne prispeje k ich
vyriešeniu.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.2 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
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47 Overili sme, či Komisia svojím posúdením overila, že opatrenia zahrnuté

do plánov obnovy a odolnosti členských štátov vo vybranej vzorke prispievajú k plneniu
príslušných odporúčaní pre danú krajinu, a uskutočnili sme rozhovory s orgánmi
členských štátov s cieľom získať viac informácií o procese zavádzania opatrení
relevantných pre tieto odporúčania do plánov obnovy a odolnosti.

48 Počas posudzovania návrhov plánov obnovy a odolnosti Komisia zistila

nedostatky v niektorých prvkoch odporúčaní pre jednotlivé krajiny a požiadala členské
štáty, aby navrhli dodatočné opatrenia. V niektorých prípadoch to bolo úspešnejšie
(napr. hodnotenie kvality verejných výdavkov vo Francúzsku, preskúmanie výdavkov
v Taliansku alebo súdnictvo a protikorupčné opatrenia v Chorvátsku) ako v iných,
keďže niektoré čiastkové odporúčania pre jednotlivé krajiny (väčšinou tie z roku 2019)
zostali v konečných plánoch obnovy a odolnosti nezohľadnené.

49 V prípade predložených plánov obnovy a odolnosti Komisia vykonala mapovanie,

ktoré je súčasťou jej pracovného dokumentu a ktoré ukazuje, do akej miery sa
odporúčania pre jednotlivé krajiny dostatočne riešili, pričom sa identifikujú aj tie, ktoré
sa dostatočne neriešili. Podobne ako v prípade šiestich pilierov sa táto úloha vykonala
podľa zložiek (súborov opatrení, pozri bod 04), pričom v prípade potreby sa vzali
do úvahy jednotlivé opatrenia. V prípade šiestich členských štátov, ktoré boli zaradené
do vzorky, Komisia v hodnotení dospela k záveru, že všetky odporúčania pre jednotlivé
krajiny na roky 2019 a 2020 boli buď čiastočne (so zostávajúcimi nedostatkami), alebo
úplne (bez zostávajúcich nedostatkov) splnené, a preto všetky konečné plány obnovy
a odolnosti v našej vzorke dostali hodnotenie A. Prehľad zostávajúcich nedostatkov
zistených Komisiou obsahuje tabuľka 2.
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Tabuľka 2 – Nedostatky pri plnení odporúčaní pre jednotlivé krajiny
na roky 2019 a 2020, ktoré zistila Komisia
Členský štát

Nedostatky zistené v plánoch obnovy a odolnosti
• Širokopásmové siete s veľmi vysokou kapacitou (OJK 2019.1.2) – plán
obnovy a odolnosti neobsahuje opatrenia na podporu zavádzania
širokopásmových sietí s veľmi vysokou kapacitou.
• Hospodárska súťaž v oblasti služieb pre podniky a regulovaných povolaní
(OJK 2019.1.4) – plán obnovy a odolnosti neobsahuje opatrenia na posilnenie
hospodárskej súťaže v oblasti služieb pre podniky a regulovaných povolaní.

Nemecko

• Prekážky, ktoré odrádzajú od práce druhé zárobkovo činné osoby
(OJK 2019.2.1) – v nasledujúcich rokoch je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie
na riešenie tejto výzvy.
• Dôchodkový systém (OJK 2019.2.2) – plán obnovy a odolnosti poskytuje opis
dôchodkového systému vrátane súkromného dôchodkového plánu Riester
Rente, ale bez záväzných míľnikov a cieľov či konkrétnych reforiem
dôchodkového systému.

Grécko

Nezistili sa žiadne nedostatky.
• Dôchodkový systém (OJK 2019.1.4) – reforma dôchodkového systému môže
v strednodobom až dlhodobom horizonte viesť k zvýšeniu výdavkov
na dôchodky. Celkový fiškálny vplyv zvýšených výdavkov na dôchodky bude
možno potrebné v budúcnosti ďalej zmierňovať primeranými úpravami
rozpočtu.

Španielsko

• Prepojenie elektrických sietí (OJK 2019.3.5) – plán obnovy a odolnosti
neobsahuje opatrenia na riešenie tohto odporúčania pre túto krajinu.
• Politiky v oblasti výskumu a inovácií (OJK 2019.3.6) – z plánu obnovy
a odolnosti stále nie je jasné, ako bude fungovať politická a strategická
koordinácia medzi rôznymi úrovňami regionálnej správy.
• Primárna zdravotná starostlivosť (OJK 2020.1.2) – plán obnovy a odolnosti
prináša plány na zavedenie reformy primárnej zdravotnej starostlivosti,
ale nezahŕňa súvisiace investície do tejto oblasti.
• Dôchodkový systém (OJK 2019.1.4) – v pláne obnovy a odolnosti sa rieši
reforma dôchodkového systému, ale nie je zahrnutá do žiadneho opatrenia,
a teda nie je spojená so žiadnymi míľnikmi ani cieľmi.
• Výroba energie z obnoviteľných zdrojov (OJK 2019.3.2 a 2020.3.5) – plán
obnovy a odolnosti neobsahuje priame podporné opatrenia na zvýšenie
výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Francúzsko

• Cezhraničné prepojenie elektrických sietí (OJK 2019.3.2 a 2020.3.6) – plán
obnovy a odolnosti neobsahuje žiadnu iniciatívu týkajúcu sa cezhraničného
prepojenia elektrických sietí.
• Regulačné obmedzenia v sektore služieb (OJK 2019.4.2 a 2020.4.1) – plán
obnovy a odolnosti neobsahuje žiadne opatrenie na zníženie regulačných
obmedzení v sektore služieb, najmä v oblasti regulovaných povolaní
a maloobchodu, s výnimkou uľahčenia online predaja liekov lekárnikmi.
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Členský štát

Nedostatky zistené v plánoch obnovy a odolnosti

Chorvátsko

Nezistili sa žiadne nedostatky.

Taliansko

Daňové úniky (OJK 2019.1.4) – v pláne obnovy a odolnosti sa spomína
komplexná reforma daní z príjmu fyzických osôb, ale nie je zahrnutá medzi
opatrenia, a teda nie je spojená so žiadnymi míľnikmi ani cieľmi.

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.

50 Naše vlastné mapovanie vykonané na úrovni opatrení viedlo v prípade

odporúčaní pre jednotlivé krajiny k približne rovnakému výsledku ako mapovanie
Komisie. Hlavné rozdiely sa týkajú Talianska, v prípade ktorého sme pri niektorých
prvkoch odporúčaní pre jednotlivé krajiny (reformy katastrálneho a dôchodkového
systému, ako aj časti reformy finančného sektora) zistili ďalšie nedostatky, ktoré neboli
uvedené v pracovnom dokumente Komisie (pozri tabuľku 3).

Tabuľka 3 – Posúdenie EDA, do akej miery sa vo vybraných plánoch
obnovy a odolnosti riešia odporúčania pre jednotlivé krajiny na roky
2019 a 2020
Odporúčania
pre jednotlivé krajiny
Členský štát

2019

2020

DE

EL

ES

FR

HR

IT

DE

EL

ES

FR

HR

IT

Rieši sa zásadným
spôsobom

0

2

2

1

4

3

2

4

3

3

4

4

Rieši sa zásadným
spôsobom okrem
menších prvkov

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

Rieši sa čiastočne, pričom
jedno alebo viac
čiastkových odporúčaní
sa nerieši

2

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Nerieši sa

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Celkový počet OJK

2

2

4

4

4

5

2

4

4

4

4

4

Kategória

Pozn.: V dôsledku aktivácie tzv. všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu v súvislosti
s pandémiou COVID-19 odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019 týkajúce sa dodržiavania Paktu
stability a rastu a odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2020 týkajúce sa dosiahnutia dostatočného
pokroku pri plnení strednodobých rozpočtových cieľov už neboli relevantné, a preto sa ich nesplnenie
nepovažovalo za nedostatok.
Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.
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51 Zistili sme, že odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2020 boli väčšinou

zahrnuté vo vybraných plánoch obnovy a odolnosti. Stále však pretrvávajú určité
nedostatky týkajúce sa niektorých prvkov odporúčaní pre jednotlivé krajiny, napríklad
systému zdravotnej starostlivosti (Španielsko) alebo investícií a regulačného prostredia
(Francúzsko), ktorých riešenie sa plánuje mimo Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti. Nie vždy však bolo jasné, prečo neboli namiesto toho zahrnuté do plánov
obnovy a odolnosti, najmä v prípade dôležitých cezhraničných opatrení (napr.
prepojenie elektrických sietí medzi Španielskom a Francúzskom), ktoré by bolo
podľa vymedzenia vhodné riešiť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

52 Väčšina zistených nedostatkov sa týka odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok

2019, ktoré z veľkej časti predstavujú opakujúce sa štrukturálne výzvy a členské štáty
im čelia už roky. Napríklad nemecký plán obnovy a odolnosti neobsahuje žiadne
opatrenie na posilnenie hospodárskej súťaže v oblasti služieb pre podniky
a regulovaných povolaní, ktoré je zahrnuté v odporúčaniach pre Nemecko už od roku
2011. Okrem toho sa viaceré plány obnovy a odolnosti nezaoberali prvkami odporúčaní
pre jednotlivé krajiny týkajúcimi sa udržateľnosti dôchodkov (Nemecko, Francúzsko,
Taliansko a čiastočne Španielsko) alebo daňového systému (Nemecko a Taliansko).

53 Celkovo sa domnievame, že vďaka procesu posudzovania Komisiou plány obnovy

a odolnosti prispievajú k splneniu väčšiny odporúčaní pre jednotlivé krajiny na roky
2019 a 2020. Niektoré dôležité prvky odporúčaní pre jednotlivé krajiny však zostali
v členských štátoch v našej kontrolovanej vzorke nevyriešené, čo do veľkej miery súvisí
s opakujúcimi sa štrukturálnymi výzvami, ktorým členské štáty čelia už roky. Okrem
toho posúdenie toho, čo predstavuje „významnú podskupinu“ riešených odporúčaní
pre jednotlivé krajiny, nie je v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
nijako vymedzené a nevymedzila to ani Komisia. Toto posúdenie preto zostáva
do určitej miery na úsudku posudzovateľov, najmä v prípadoch, keď Komisia zistila
viaceré alebo závažné nedostatky.

Posúdenie kľúčových podmienok v rámci Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti bolo primerané, ale nie úplne
transparentné

54 S cieľom posúdiť, či bolo posúdenie Komisie týkajúce sa zásady „nespôsobovať

významnú škodu“, označenia opatrení na podporu zelenej a digitálnej transformácie
a odhadov nákladov primerané, sme vybrali sedem opatrení v každom zo šiestich
členských štátov v našej vzorke (pozri bod 20).
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55 Pri opatreniach zaradených do našej vzorky sme skúmali, či Komisia primerane
posúdila, či:
o

niektoré opatrenie zahrnuté do plánu obnovy a odolnosti (POO) významne
nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia
o taxonómii 9 (dodržiavanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“);

o

sa očakáva, že realizácia plánovaných opatrení účinne prispeje k zelenej
a digitálnej transformácii vrátane označenia opatrení a použitých koeficientov;

o

odhadované náklady sú primerané, vierohodné, zodpovedajú očakávaným
hospodárskym a sociálnym prínosom a nehradia sa z iných finančných
prostriedkov EÚ.

V posúdeniach Komisie sa uznalo dodržiavanie zásady „nespôsobovať
významnú škodu“, ale nie sú v nich systematicky zahrnuté míľniky
ani ciele kompenzačných opatrení

56 Aby bol plán obnovy a odolnosti schválený, musia byť všetky opatrenia v súlade
so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (pozri rámček 3).

Rámček 3
Kritériá na posúdenie súladu opatrení so zásadou „nespôsobovať
významnú škodu“
o

žiadne opatrenie na vykonávanie reforiem a investičných projektov
zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti výrazne nenarúša plnenie
environmentálnych cieľov (zásada „nespôsobovať významnú škodu“).

Zdroj: Príloha V, odsek 2.4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

57 Komisia vydala technické usmernenie k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať

významnú škodu“ pri posudzovaní plánov obnovy a odolnosti (pozri body 35 a 36).
Od členských štátov sa v ňom vyžaduje, aby ku každému opatreniu vo svojom pláne
obnovy a odolnosti poskytli kontrolný zoznam týkajúci sa dodržiavania tejto zásady.

9

Nariadenie (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií.
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58 Komisia následne posúdila predložené opatrenia a príslušné kontrolné zoznamy

týkajúce sa dodržiavania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ a poskytla
dodatočnú spätnú väzbu alebo stanovila podmienky, ktoré sa zahrnuli do konečného
súboru míľnikov a cieľov odsúhlasených vo vykonávacom rozhodnutí Rady. V prípade
vybraných opatrení sme zistili, že Komisia:
o

overila, či sa kontrolné zoznamy týkajú environmentálnych cieľov;

o

v prípade potreby si vyžiadala ďalšie informácie, poskytla spätnú väzbu a navrhla
zmeny alebo vylúčenie určitých opatrení, a to aj pokiaľ ide o znenie konkrétnych
opatrení a príslušných míľnikov alebo cieľov,

o

správne požiadala o vylúčenie niektorých častí opatrení z plánov obnovy
a odolnosti, lebo ich považovala za nezlučiteľné so zásadou „nespôsobovať
významnú škodu“. Tie boli následne z plánov obnovy a odolnosti odstránené.
V niektorých prípadoch sa však môžu namiesto toho financovať mimo
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čo je v rozpore s konceptom zásady
„nespôsobovať významnú škodu“.

o

v prípade opatrení, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie, overila,
či kontrolné zoznamy vyplnené členskými štátmi obsahujú vysvetlenie, ako sa
zabráni významnej škode; to zahŕňa aj návrh zmierňujúcich opatrení.

59 Poznamenávame však, že dokumentácia Komisie týkajúca sa hodnotenia

kontrolných zoznamov týkajúcich sa dodržiavania zásady „nespôsobovať významnú
škodu“ bola rozptýlená vo viacerých pracovných dokumentoch a chýbal v nej súhrnný
zoznam, ktorý by obsahoval všetky posúdenia dodržiavania zásady „nespôsobovať
významnú škodu“ v prípade jednotlivých opatrení a ktorý by podoprel celkový záver
uvedený v pracovnom dokumente útvarov Komisie a konečné posúdenie uplatnenia
tejto zásady.

60 Okrem toho sa v kontrolnom zozname ani v inej forme nevyčíslila povaha

a rozsah vplyvu potenciálne škodlivých opatrení. Tým sa sťažilo posúdenie toho, či sú
poskytnuté vysvetlenia a navrhnuté zmierňujúce opatrenia dostatočné
na zabezpečenie súladu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“.

61 Okrem toho v prípadoch, keď boli na udelenie pozitívneho posúdenia

dodržiavania zásady „nespôsobovať významnú škodu“ potrebné zmierňujúce
opatrenia, neboli tieto zmierňujúce opatrenia systematicky zahrnuté do plánov obnovy
a odolnosti vo forme míľnika ani cieľa. Ich splnenie preto nie je podmienkou platby
a neexistuje právny základ na ich vynútenie alebo sledovanie ich plnenia.
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Komisia overila prínos opatrení vybraných do vzorky k zelenej
a digitálnej transformácii

62 Pri posudzovaní, či plány obnovy a odolnosti prispievajú k zelenej a digitálnej

transformácii, Komisia vychádzala z niekoľkých prvkov (pozri rámček 4).

Rámček 4
Kritériá na posúdenie príspevku plánov obnovy a odolnosti k zelenej
a digitálnej transformácii
Zelená transformácia
o

očakáva sa, že vykonávanie plánovaných opatrení účinne prispeje k zelenej
transformácii …, čím sa prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy
do roku 2030 a zároveň sa splní cieľ klimatickej neutrality EÚ do roku 2050,

o

členské štáty uplatňujú metodiku spočívajúcu v priradení konkrétneho
koeficientu poskytovanej podpore, ktorý odráža rozsah, v akom táto podpora
prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy,

o

očakáva sa, že vykonanie plánovaných opatrení bude mať trvalý vplyv.

Digitálna transformácia
o

očakáva sa, že vykonanie plánovaných opatrení výrazne prispeje k digitálnej
transformácii hospodárskych alebo sociálnych odvetví,

o

očakáva sa, že vykonanie plánovaných opatrení výrazne prispeje k riešeniu
výziev vyplývajúcich z digitálnej transformácie,

o

členské štáty uplatňujú metodiku spočívajúcu v priradení konkrétneho
koeficientu poskytovanej podpore, ktorý odráža rozsah, v akom táto podpora
prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy;

o

očakáva sa, že vykonanie plánovaných opatrení bude mať trvalý vplyv.

Zdroj: Príloha V, odseky 2.5 a 2.6 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

63 Posúdenie Komisie sme overili na vzorke 42 opatrení (pozri bod 20). V prípade

týchto opatrení sme skontrolovali, či Komisia posúdila oblasti intervencie a koeficienty
(100 % za úplný príspevok k zelenej/digitálnej transformácii, 40 % za čiastočný
príspevok alebo 0 % za žiadny príspevok) v súlade s nariadením o Mechanizme
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na podporu obnovy a odolnosti a či boli konečné značky pridelené opatreniam
primerané.

64 Zistili sme, že:
o

Komisia vykonala podrobné posúdenie oblastí intervencie a koeficientov
uplatňovaných členskými štátmi na rôzne opatrenia, rôzne opatrenia z vybranej
vzorky konzultovala najmä s GR pre energetiku, opatrenia v oblasti klímy,
hospodársku súťaž, regionálnu a mestskú politiku a so Spoločným výskumným
centrom, ako aj s horizontálnymi tímami pre zelenú a digitálnu transformáciu,

o

v prípade niekoľkých opatrení z vybranej vzorky Komisia poskytla členským štátom
vo fáze prípravy návrhu spätnú väzbu, ak použili nesprávne oblasti intervencie
alebo ak potrebovala podrobnejšie rozčlenenie opatrení (buď na samostatné
opatrenia alebo čiastkové opatrenia) s rôznymi koeficientmi, vo všetkých
prípadoch členské štáty vykonali požadované zmeny vo svojich návrhoch plánov
obnovy a odolnosti a Komisia považovala konečné verzie v tomto smere
za vyhovujúce;

o

pri niektorých typoch opatrení sa v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti neuvádzajú oblasti intervencie ani zelené koeficienty, s cieľom
zabezpečiť konzistentné posúdenie však Komisia poskytla dodatočné vnútorné
usmernenie o tom, ako zaobchádzať s takýmito opatreniami (napr. s opatreniami
týkajúcimi sa elektrických a hybridných vozidiel) v súlade s nariadením
o taxonómii,

o

Komisia oznámila konečný zoznam opatrení, ktoré prispievajú k zelenej
a digitálnej transformácii, vo svojom pracovnom dokumente pre každý členský
štát.

65 Ešte sa však len uvidí, do akej miery opatrenia zahrnuté v plánoch obnovy

a odolnosti reálne v praxi prispejú k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy. Napríklad
v jednej z našich nedávnych správ sme dospeli k záveru, že príspevok kľúčových
pododvetví, ako je železničná doprava, elektrická energia a biomasa, k opatreniam
v oblasti klímy vo vzťahu k rozpočtu EÚ bol nadhodnotený a vykázané výdavky neboli
vždy relevantné pre opatrenia v oblasti klímy 10.

10

Osobitná správa 09/2022: Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020:
Neboli také vysoké, ako boli vykázané.
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Hodnotenie odhadovaných nákladov odrážalo nedostatok informácií
o niektorých opatreniach

66 Posúdenie odhadovaných nákladov v plánoch obnovy a odolnosti má osobitný

význam, keďže na rozdiel od iných nástrojov EÚ je financovanie Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti založené výlučne na dosiahnutí míľnikov a cieľov, a nie
na úhrade nákladov. V dôsledku toho sa odhadované náklady na opatrenia zahrnuté
v plánoch obnovy a odolnosti posudzujú len v čase, keď Komisia posudzuje plán
obnovy a odolnosti, a nemajú vplyv na skutočné vyplácanie finančných prostriedkov
počas obdobia implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

67 Komisia musela posúdiť odhadované celkové náklady každého plánu obnovy

a odolnosti podľa kritérií hodnotenia stanovených v nariadení o Mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti (pozri rámček 5).

Rámček 5
Kritériá na posúdenie odhadovaných celkových nákladov na plány
obnovy a odolnosti
o

o

členský štát poskytol dostatok informácií a dôkazov, že suma odhadovaných
celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti:
o

je vhodná (primeraná),

o

zodpovedá povahe a typu plánovaných reforiem a investícií (je
realistická),

o

suma, ktorá sa má financovať z mechanizmu, nie je hradená existujúcim
ani plánovaným financovaním Únie,

suma odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti
zodpovedá očakávanému sociálnemu a hospodárskemu vplyvu plánovaných
opatrení zahrnutých pre dotknutý členský štát.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.9 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

68 V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti Komisia

posúdila odhadované celkové náklady na základe kritérií uvedených v rámčeku 5.
V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa neuvádza, ako by sa tieto
štyri kritériá mali konsolidovať do celkového hodnotenia nákladov. Komisia však
vypracovala systém hodnotenia pre každé zo štyroch kritérií, ako aj pre konsolidované
celkové hodnotenie.
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69 K dnešnému dňu boli z hľadiska nákladov všetky plány obnovy a odolnosti

hodnotené písmenom B. Všimli sme si, že požiadavka na dosiahnutie hodnotenia
A v jednotlivých kritériách, ako aj pre plán obnovy a odolnosti ako celok bola pomerne
ambiciózna a na hodnotenie C zas pomerne nízka, takže pridelenie iného hodnotenia
ako B bolo nepravdepodobné. Výsledkom je, že napriek rozdielom vo výskyte
a závažnosti nedostatkov, ktoré Komisia zistila v členských štátoch v skúmanej vzorke,
dostali všetky rovnaké hodnotenie (B). Tieto nedostatky siahajú od nedostatku
informácií o niektorých opatreniach vo fáze plánovania až po základné predpoklady,
ktoré nie sú pri každom jednom opatrení úplne vierohodné (pozri prílohu VI). Okrem
toho, keďže niektoré investície sú inovatívne, je vyčíslenie ich nákladov v plánoch
obnovy a odolnosti do veľkej miery založené skôr na odbornom posúdení než
na historických údajoch.

70 V prípade 42 opatrení vybraných do vzorky (pozri bod 20) sme skontrolovali

informácie o vyčíslení nákladov, ktoré poskytli členské štáty, dodatočné informácie
o nákladoch, ktoré si vyžiadala Komisia, vlastné interné pracovné dokumenty Komisie
o posúdení odhadovaných celkových nákladov a závery Komisie o vyčíslení nákladov
v pracovných dokumentoch.

71 Členské štáty vypracovali ku každému opatreniu informačné listy, v ktorých

uviedli informácie o nákladoch, ako sú základné predpokladané náklady, referenčné
náklady, napríklad historické alebo porovnávacie údaje, a informácie o tom, či je
financovanie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti doplnkové k podpore
poskytovanej v rámci iných programov a nástrojov EÚ a či sa nevzťahuje na tie isté
náklady.

72 Komisia si v prípade potreby vyžiadala ďalšie informácie, najmä pokiaľ ide

o metodiku a základné predpoklady. V prípade opatrení vo vybranej vzorke sme zistili,
že Komisia získala informácie na overenie odhadovaných nákladov. V prípadoch,
keď Komisia nezískala dostatočné informácie, to zohľadnila vo svojom posúdení
a hodnotení. Počas tohto procesu sa v prípade potreby uskutočnili konzultácie
s príslušnými generálnymi riaditeľstvami (vrátane generálneho riaditeľstva
pre energetiku, pre mobilitu a dopravu a pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie)
v súlade s vnútornými usmerneniami na posudzovanie nákladov. Domnievame sa,
že hodnotenie B správne odráža nedostatok informácií v niektorých oblastiach
a zistené nedostatky týkajúce sa výpočtu nákladov.
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Profil vyplácania bol skôr výsledkom rokovaní, a nie odrazom nákladov
na príslušné míľniky a ciele

73 Suma vyplatená v konkrétnej splátke nemusí nevyhnutne vychádzať

z odhadovaných nákladov na dosiahnutie míľnikov a cieľov uvedených v žiadosti
o platbu, ale je skôr výsledkom rokovaní s príslušným členským štátom. Pri týchto
rokovaniach sa zohľadňuje podiel míľnikov a cieľov, ako aj ich relatívny význam.

74 V EÚ-27 sa celkový počet splátok (pri nenávratnej podpore) pohybuje

od štyroch (Cyprus) do desiatich (Belgicko, Chorvátsko, Taliansko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), pričom počet míľnikov a cieľov, ktoré sa majú
dosiahnuť na jednu splátku, sa pohybuje od dvoch (Česko – siedma splátka)
do 114 (Portugalsko – deviata splátka).

75 Keďže bol však proces určovania profilov vyplácania výsledkom rokovaní, nebol

dostatočne transparentný. Hoci to pri posudzovaní plánov obnovy a odolnosti nemusí
byť nevyhnutne problém, počas implementácie Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti to bude problematické vzhľadom na to, že akékoľvek čiastočné dosiahnutie
míľnikov a cieľov bude potrebné zohľadniť v platbe príslušnému členskému štátu.
Vzhľadom na skutočnosť, že výška platby v každej splátke je skôr výsledkom rokovaní,
a nie odrazom súvisiacich nákladov, bude ťažšie určiť, aké zníženie by bolo vhodné.
V čase auditu Komisia ešte nemala stanovenú metodiku na výpočet čiastočného
zníženia platieb.

76 V praxi sme v prípade šiestich vybraných členských štátov zaznamenali značné

odlišnosti v profiloch vyplácania prostriedkov, pokiaľ ide o podiel celkového
financovania v jednotlivých splátkach, ako aj počet míľnikov a cieľov, ktoré sa majú
dosiahnuť na jednu splátku (ilustrácia 4).
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Ilustrácia 4 – Profily platieb a základné míľniky a ciele šiestich vybraných
členských štátov
Splátka č.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40 %
35 %
Podiel každej
splátky ako
percentuálny
podiel
celkových
pridelených
finančných
prostriedkov
(granty
a úvery)

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

120
100

Počet míľnikov
a cieľov
spadajúcich
pod jednotlivé
splátky

80
60
40
20
0

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.

Posudzovanie Komisiou viedlo k zlepšeniu kvality míľnikov
a cieľov, ale niektoré dôležité otázky ostali nevyriešené

77 Podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by míľniky a ciele

mali byť meradlom pokroku pri vykonávaní reformy alebo investície, pričom míľniky
predstavujú kvalitatívne výsledky a ciele kvantitatívne výsledky. Dosiahnutie míľnikov
a cieľov je základom na prekladanie žiadostí o platbu členskými štátmi, čím sa stávajú
kľúčovým prvkom implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

35

78 V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

a usmerneniami pre členské štáty11 musela Komisia posúdiť míľniky a ciele v rámci
kritéria 8 – opatrenia na monitorovanie vykonávania vrátane míľnikov, cieľov
a súvisiacich ukazovateľov (pozri rámček 6).

Rámček 6
Čiastkové kritérium na posudzovanie míľnikov a cieľov
o

navrhnuté míľniky a ciele sú jasné a realistické a navrhované ukazovatele
pre tieto míľniky a ciele sú relevantné, prijateľné a spoľahlivé.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.8 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Proces posudzovania Komisiou bol komplexný

79 Vykonali sme audit hodnotenia míľnikov a cieľov Komisiou na základe vzorky

42 opatrení v šiestich plánoch obnovy a odolnosti. V prípade týchto opatrení sme
posúdili, či konečné míľniky a ciele odsúhlasené vo vykonávacom rozhodnutí Rady
spĺňajú uvedené kritériá. Okrem toho sme vykonali všeobecnejšiu analýzu míľnikov
a cieľov v šiestich vybraných plánoch obnovy a odolnosti s cieľom získať prehľad
o povahe a časovom rozdelení míľnikov a cieľov, ako aj o prístupe členských štátov
k ich vymedzovaniu.

80 V prípade 42 opatrení vo vybranej vzorke sme dospeli k záveru, že proces

posudzovania vybraných míľnikov a cieľov bol celkovo komplexný a nasledoval po sérii
výmen medzi Komisiou a členskými štátmi. Komisia požadovala najmä objasnenie
opisov míľnikov a cieľov, čo viedlo k jasnejším opisom plánovaných výsledkov,
a v niektorých prípadoch navrhla presnejšie formulácie. Okrem toho Komisia v prípade
niektorých plánoch obnovy a odolnosti požadovala zníženie počtu míľnikov a cieľov,
aby boli tieto plány lepšie zvládnuteľné, a v iných prípadoch zas požadovala
podrobnejšie míľniky a ciele na pokrytie rôznych etáp, najmä v prípade veľkých
opatrení.

81 Dokumentácia je však vo všeobecnosti fragmentovaná a analýzy sú obsiahnuté

vo viacerých pracovných dokumentoch Komisie o rôznych zložkách plánov obnovy
a odolnosti. Okrem toho nebol počas rokovaní k dispozícii prehľad všetkých návrhov

11

Usmernenie pre členské štáty – Plány obnovy a odolnosti, SWD(2021) 12 ČASŤ 1/2.
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míľnikov a cieľov. Komisia uplatnila kvalitatívne hodnotenie jednotlivých plánov
obnovy a odolnosti na základe noriem nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti, a nie porovnávacie hodnotenie, ktoré by uľahčilo identifikáciu
osvedčených postupov v členských štátoch.

Niektoré míľniky a ciele nie sú dostatočne jasné

82 V rámci auditu sme sa zamerali na jednoznačnosť míľnikov a cieľov, ktorá je

nevyhnutným predpokladom na meranie pokroku opatrení a odôvodnenie vyplatenia
finančných prostriedkov. Pri našej všeobecnej analýze míľnikov a cieľov sme zistili,
že všetkých šesť plánov obnovy a odolnosti obsahovalo míľniky a ciele, ktoré neboli
dostatočne jasné (niekoľko príkladov pozri v tabuľke 4). Absencia jasných míľnikov
a cieľov znamená riziko, že tieto míľniky a ciele bude ťažké posúdiť, a s tým zas súvisí
riziko, že nedôjde k splneniu pôvodne sledovaného cieľa.

Tabuľka 4 – Príklady nedostatočne jasných míľnikov a cieľov
Členský štát

Opatrenie

Francúzsko

C3.I7 Posilnenie
odolnosti
elektrických sietí

Nemecko

2.1.1 Reforma:
Inovatívna
dátová politika
pre Nemecko

Príslušný míľnik
alebo cieľ
Začiatok
projektov
(míľnik)

Začiatok
projektov
(míľnik)

Opis míľnika
alebo cieľa

Mechanizmus
overenia

Začiatok projektov
týkajúcich sa
elektrických sietí
vo vidieckych
oblastiach.

Súhrnný dokument
s opisom projektov,
stavom
rozpracovanosti
a miestom realizácie.

Všetky projekty
a činnosti v rámci
opatrenia sa začali
realizovať.
V relevantných
prípadoch boli
ukončené výberové
konania a vybrané
projekty sa začali
realizovať.

– (v čase auditu ešte
nebola zverejnená
operačná dohoda)

Správa ministerstva
spravodlivosti
obsahujúca:

Grécko

14 – 4.3. Zlepšiť
efektívnosť
justičného
systému – 16575
Urýchlenie
výkonu
spravodlivosti

Funkčná súdna
polícia
(míľnik)

Sfunkčnenie súdnej
polície vo všetkých
jej právomociach tak
na úrovni ústrednej
štátnej správy, ako
aj na regionálnej
úrovni v rámci súdov.

a) organizačnú
štruktúru
na ústrednej úrovni
aj na regionálnej
úrovni podľa
jednotlivých súdov;
b) písomné
potvrdenie
o dokončení
všetkých
personálnych
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Členský štát

Opatrenie

Príslušný míľnik
alebo cieľ

Opis míľnika
alebo cieľa

Mechanizmus
overenia
činností
a obstarávaní,
inštalácii a funkčnosti
celej príslušnej
infraštruktúry.
a) zoznam činností
obsahujúci názvy
a stručné opisy;

Španielsko

Investícia 2
(C24.I2) –
Podpora kultúry
na celom území

Podpora
kultúrnych
a kreatívnych
iniciatív
(cieľ)

Podporovať kultúrnu
činnosť ziskových
a neziskových
organizácií
v mimomestských
oblastiach (aspoň
400 iniciatív).

b) oficiálny odkaz
na uznesenie
o udelení grantu,
ktoré slúži ako
doklad o financovaní
projektu alebo
opatrenia;
c) subjekty, ktoré
získali finančné
prostriedky;
d) región a
e) typ činnosti.

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady a operačných dohôd.

Pokrytie kľúčových fáz vykonávania v míľnikoch a cieľoch je v niektorých
prípadoch neúplné

83 Vo vnútornom praktickom usmernení Komisie sa vyžaduje, aby míľniky a ciele

odrážali kľúčové fázy vykonávania príslušného opatrenia (začiatok – priebeh – koniec).
Pri všeobecnej analýze míľnikov a cieľov sme zistili, že priemerný počet míľnikov/cieľov
sa pohyboval od 1,7 na jedno opatrenie v Chorvátsku do 3,2 v Nemecku (pozri
tabuľku 5).
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Tabuľka 5 – Priemerný počet míľnikov a cieľov na jedno opatrenie
Priemerný počet
míľnikov a cieľov
na jedno opatrenie

Celkový počet
opatrení

Celkový počet
míľnikov a cieľov

(2)

(3)

Španielsko

212

416

2,0

Taliansko

190

527

2,8

Francúzsko

92

175

1,9

Nemecko

40

129

3,2

Grécko

175

330

1,9

Chorvátsko

222

372

1,7

Členský štát
(1)

(3 : 2)

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.

84 Pokrytie kľúčových fáz realizácie je obzvlášť dôležité v prípade investícií, ktoré sú

často komplexné a realizujú sa počas dlhšieho obdobia, a preto si vyžadujú postupné
míľniky a ciele na monitorovanie ich pokroku. Pri našej všeobecnej analýze míľnikov
a cieľov v šiestich vybraných plánoch obnovy a odolnosti sme však našli aj investície,
ktoré obsahovali len jeden míľnik alebo cieľ (niekoľko príkladov pozri v tabuľke 6).

Tabuľka 6 – Príklady investícií, ktoré zahŕňajú len jeden míľnik alebo cieľ
Investícia

C2.I4 Biodiverzita
(Francúzsko)

C1.4. R1-I4 Systém
kontroly podávania
správ v cestnej
osobnej
a nákladnej
doprave
(Chorvátsko)

Míľnik alebo cieľ
Počet
podporovaných
projektov
v oblastiach
ekologickej
obnovy
a chránených
oblastí
Vytvorenie
funkčného
systému kontroly
podávania správ
v cestnej osobnej
a nákladnej
doprave

Časový rámec

Opis míľnika alebo cieľa

Do 4. štvrťroka
2022

Počet projektov týkajúcich sa
ekologickej obnovy a zachovania
biodiverzity v chránených oblastiach.

Do 4. štvrťroka
2024

Zavedie sa dobre fungujúci systém
kontroly hlásení pre osobnú
a nákladnú cestnú dopravu, ktorý
prepojí údaje z centrálneho systému
spracovania tachografov (SOTAH)
s vnútroštátnymi záznamami
tachografových kariet a súvisiacimi
záznamami, za ktoré zodpovedá
chorvátske ministerstvo mora,
dopravy a infraštruktúry.

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.
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Z míľnikov a cieľov niektorých opatrení vyplýva, že budú dokončené až
po 31. auguste 2026

85 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bol navrhnutý ako reakcia

na pandémiu COVID-19, a preto je dôležité, aby sa implementoval v primeranom
časovom rámci. Komisia na svojom webovom sídle uvádza, že „členské štáty
predkladajú plány reforiem a investícií, ktoré sa majú uskutočniť do roku 2026…“ 12.
V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa ďalej uvádza, že:

o

plán obnovy a odolnosti musí byť riadne odôvodnený a opodstatnený; uvádzajú sa
v ňom najmä tieto prvky: predpokladané míľniky a ciele a orientačný
harmonogram vykonávania reforiem a implementácie investícií, ktoré sa majú
dokončiť do 31. augusta 2026 (článok 18 ods. 4 písm. i)); a

o

v návrhu Komisie … sa takisto stanoví … termín, ktorý by nemal byť stanovený
na neskôr ako 31. august 2026, do ktorého sa musia splniť konečné míľniky a ciele
pre investičné projekty aj reformy (článok 20 ods. 5 písm. d)).

86 Niektoré opatrenia vo vybraných plánoch obnovy a odolnosti však obsahujú

počiatočný alebo priebežný míľnik alebo cieľ v posledných mesiacoch pred koncom
obdobia implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Výsledkom môže
byť, že investícia sa nedokončí do 31. augusta 2026 (pozri tabuľku 7), čo nie je v súlade
s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (pozri bod 85).

Tabuľka 7 – Príklady míľnikov a cieľov naznačujúcich realizáciu
po roku 2026
Opatrenie

Príslušný míľnik
alebo cieľ

Časový rámec

Opis míľnika alebo cieľa

Do 2. štvrťroka
2026

(Chorvátsko)

Vyhlásenie verejnej
súťaže na dodatočnú
vodíkovú kapacitu
(míľnik)

Vyhlásenie verejnej súťaže
na výstavbu zariadenia,
ktoré zabezpečí 20 MW
kapacity na výrobu energie
z vodíka elektrolýzou.

Investícia 1.2.5 Podpora
nákupu autobusov
s alternatívnym
pohonom

Objednávky autobusov
s alternatívnym
pohonom (cieľ)

Do 3. štvrťroka
2026

S podporou programu bolo
objednaných najmenej
2 800 autobusov
s alternatívnym pohonom.

Investícia C1.2. R1-I3
Využívanie vodíka
a nové technológie

(Nemecko)
Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.

12

Webová stránka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – od plánov k platbám.
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Komisia vo svojich usmerneniach uprednostňuje ukazovatele merajúce
výstupy pred ukazovateľmi merajúcimi vplyv

87 V usmerneniach Komisie pre členské štáty13 sa uvádza, že
o

míľniky a ciele … môžu odrážať rôzne fázy realizácie reforiem a investícií, a to
buď na základe ukazovateľov vstupov … alebo prednostne ukazovateľov výstupov,

o

ukazovatele vplyvu … by sa nemali používať vzhľadom na nepredvídateľnosť
takýchto ukazovateľov a ich závislosť od iných faktorov, ktoré sú mimo kontroly
členského štátu.

88 V súlade s usmerneniami je väčšina míľnikov a cieľov zahrnutých do šiestich

plánov obnovy a odolnosti v našej kontrolovanej vzorke orientovaná na výstupy
(napr. počet zrekonštruovaných budov/kilometrov zrekonštruovaných
železníc/nainštalovaných nabíjacích staníc). Najmenej polovica vybraných plánov
obnovy a odolnosti však obsahovala opatrenia s ukazovateľmi vstupov, ktoré sa
vo všeobecnosti týkali vynaloženia určitej sumy finančných prostriedkov (napr.
Nemecko, Španielsko a Francúzsko).

89 Ukazovatele vplyvu majú na základe svojho vymedzenia dlhší časový horizont,

ktorý nemusí byť vhodný pre obmedzený časový rámec implementácie Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti. Poznamenávame však, že vyhýbanie sa ukazovateľom
vplyvu, zameranie sa na ukazovatele výstupov a dokonca zahrnutie ukazovateľov
vstupov medzi míľniky a ciele značne obmedzuje možnosť merania výkonnosti opatrení
a v konečnom dôsledku ich vplyvu na pomerne všeobecné politické ciele EÚ v rámci
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Prístup k stanovovaniu míľnikov a cieľov sa v jednotlivých členských
štátoch líši

90 Chýbajúci harmonizovaný prístup pri stanovovaní míľnikov a cieľov ovplyvňuje ich
porovnateľnosť medzi členskými štátmi a predstavuje riziko z hľadiska rovnakého
zaobchádzania. Hoci Komisia podporila harmonizovaný prístup, najmä poskytnutím
usmernení a príkladov reforiem a investícií, nevykonala porovnávaciu analýzu rôznych
plánov na základe toho, že situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná.
Pri všeobecnej analýze míľnikov a cieľov sme zistili rozdiely medzi jednotlivými plánmi

13

Usmernenie pre členské štáty – Plány obnovy a odolnosti, SWD(2021) 12 ČASŤ 1/2,
strana 34.
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obnovy a odolnosti v oblasti stanovovania míľnikov a cieľov, ktoré opisujeme
v nasledujúcich odsekoch.
Rozdiel medzi míľnikmi a cieľmi nie je vždy jasný

91 V šiestich vybraných plánoch obnovy a odolnosti sa celkový počet míľnikov

a cieľov pohybuje od 129 v Nemecku do 527 v Taliansku a pomer míľnikov a cieľov sa
pohybuje od 2: 3 vo Francúzsku a Taliansku do 4: 1 v Grécku (pozri ilustráciu 5).

Ilustrácia 5 – Počet a pomer míľnikov k cieľom vo vybraných šiestich
členských štátoch (granty a úvery)
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(60 %)
265
(81 %)
220
(53 %) 196

203
(55 %)

(47 %)

74
55 (58 %)
(42 %)

DE

213
(40 %)

169
(45 %)
105
(60 %)

70
(40 %)

66
(19 %)

EL

ES

FR
Míľniky

HR

IT

Ciele

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.

92 Zatiaľ čo celkový počet míľnikov a cieľov je do veľkej miery určený pridelenými

finančnými prostriedkami a rozsahom plánu obnovy a odolnosti, rozdiel v pomere
míľnikov a cieľov môže poukazovať aj na rozdielny prístup pri stanovovaní míľnikov
a cieľov a rozlišovaní medzi nimi v jednotlivých členských štátoch. Zatiaľ čo vo väčšine
plánov obnovy a odolnosti sa ukončenie investície vo všeobecnosti meralo formou
vyčísliteľného cieľa (počet obnovených domov, zalesnených plôch atď.), najmä
v gréckom pláne sa namiesto toho často uvádzal nevyčísliteľný míľnik vo forme správy
o ukončení. Takéto míľniky však boli niekedy vyčíslené v sekcii opisu vo vykonávacom
rozhodnutí Rady alebo v tzv. mechanizme overovania opísanom v operačnej dohode.
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93 V článku 2 ods. 4 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa
míľniky vymedzujú ako kvalitatívne výsledky a ciele ako kvantitatívne výsledky.
Pri odchýlení sa od tohto rozlíšenia vznikajú nasledujúce riziká:
o

v prípadoch, keď sú míľniky vyčíslené v opise alebo mechanizme overovania,
existuje určitá právna neistota, do akej miery je toto vyčíslenie súčasťou
podmienky platby, keďže míľniky nie sú podľa svojho vymedzenia vyčísliteľné a ich
dosiahnutie sa meria prostredníctvom kvalitatívneho ukazovateľa,

o

v prípadoch, keď bol zahrnutý míľnik pre vyčísliteľný výsledok a v opise
ani mechanizme overovania nie je vyčíslený, môže byť náročné určiť, do akej
miery bol úspešne splnený. Okrem toho zahrnutie nevyčíslených míľnikov (napr.
predloženie správy o dokončení) namiesto vyčísleného cieľa (napr. obnova
určitého počtu domov) predstavuje riziko z hľadiska rovnakého zaobchádzania,
keďže takýto cieľ môže byť ťažšie dosiahnuť.

Míľniky v cezhraničných projektoch nie sú vždy harmonizované

94 Cezhraničné projekty zohrávajú špecifickú úlohu z hľadiska harmonizovaného

prístupu. Pretože sú z podstaty svojho vymedzenia podobné, harmonizovaný prístup
by bol pri nich obzvlášť prospešný. V cezhraničných projektoch sa však nie vždy
stanovili podobné míľniky a ciele (pozri tabuľku 8).
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Tabuľka 8 – Príklady rôznych míľnikov a cieľov v rámci toho istého
cezhraničného projektu
Opatrenie

Dôležitý projekt spoločného
európskeho záujmu (IPCEI)
v rámci investícií do vodíka:
1.1.1 – Vodíkové projekty
v rámci IPCEI
(Nemecko)

Dôležitý projekt spoločného
európskeho záujmu (IPCEI)
v rámci investícií do vodíka:
C4.I2 – Vývoj
dekarbonizovaného vodíka
(Francúzsko)

Míľniky

Ciele

• Ukončenie postupu
vyjadrenia záujmu
(spoločnosti predložili náčrty
projektov do 2. štvrťroka
2021)

• Záväzok vo výške minimálne
500 000 000 EUR
(do 2. štvrťroka 2024)

• Vydanie prvých rozhodnutí
o grante (1. štvrťrok 2022)
• Uverejnenie hodnotiacej
správy o podpornom
programe (do 4. štvrťroka
2025)
• Zadávanie zákaziek v rámci
podporného mechanizmu
(uverejnenie na webovej
stránke do 3. štvrťroka 2022)
• Podpis rozhodnutia prideliť
finančnú podporu
súkromným predkladateľom
projektov (uverejnenie
na webovej stránke
do 3. štvrťroka 2022)

• Záväzok vo výške
1 500 000 000 EUR
(do 3. štvrťroka 2026)
• Vytvorenie najmenej
300 MW kapacity elektrolýzy
(do 3. štvrťroka 2026)
• Podporený objem vodíka –
kumulatívne (12 000 ton
do 4. štvrťroka 2022)
• Podporený objem vodíka –
kumulatívne (100 000 ton
do 4. štvrťroka 2025)
• Výrobná kapacita
elektrolyzéra (140 MW/rok
do 4. štvrťroka 2025,
financovaná
prostredníctvom IPCEI
v oblasti vodíka)

Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.

Rozdiely pri stanovovaní míľnikov a cieľov

95 Okrem toho sme zaznamenali nedostatočne harmonizovaný prístup

pri stanovovaní míľnikov a cieľov. Nedostatky zistené v súvislosti s opatreniami
vykonávanými po auguste 2026 a opatreniami so stanovenými ukazovateľmi vstupov
sa nevyskytovali vo všetkých vybraných plánoch obnovy a odolnosti v rovnakej miere:
o

niektoré plány obnovy a odolnosti (napr. v Grécku a Chorvátsku) obsahovali
míľniky a ciele, z ktorých vyplýva, že príslušné opatrenie sa bude realizovať
aj po roku 2026, iné plány obnovy a odolnosti (napr. v Španielsku) takéto míľniky
a ciele neobsahovali,

o

podobne aj ukazovatele vstupov sa v niektorých plánoch obnovy a odolnosti
(napr. v Nemecku a Španielsku) vyskytovali častejšie.
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96 Hoci súhlasíme s Komisiou, že pri posudzovaní je potrebné zohľadňovať špecifické

okolnosti v jednotlivých členských štátoch, konštatujeme, že chýba porovnávacia
analýza.

Komisia posúdila monitorovacie a kontrolné opatrenia
komplexne, ale čiastočne na základe systémov, ktoré ešte
neboli zavedené

97 S cieľom posúdiť úlohu Komisie pri podpore schvaľovania primeraného

monitorovacieho a kontrolného rámca v členských štátoch sme preskúmali, či Komisia
primerane posúdila:
o

monitorovacie a vykonávacie opatrenia, ktoré navrhli členské štáty vo svojich
plánoch obnovy a odolnosti (POO),

o

audity a kontrolné opatrenia navrhnuté členskými štátmi na predchádzanie
korupcii, podvodom, konfliktom záujmov a dvojitému financovaniu a ich
odhaľovanie.

Komisia posúdila monitorovacie a kontrolné opatrenia členských štátov
komplexne, ale čiastočne na základe systémov, ktoré ešte neboli
zavedené

98 V nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti14 sa vyžaduje,

aby Komisia na základe súboru prvkov posúdila opatrenia navrhnuté členskými štátmi
na účinné monitorovanie a vykonávanie ich plánov obnovy a odolnosti (rámček 7).

14

Článok 19 ods. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) 2021/241.

45

Rámček 7
Prvky na posúdenie monitorovacích opatrení členských štátov
a požiadaviek na vykonávanie
o

v rámci členského štátu existuje štruktúra, ktorá je poverená: i) realizáciou
plánu podpory obnovy a odolnosti; ii) monitorovaním pokroku pri plnení
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a iii) podávaním správ,

o

celkové opatrenia navrhnuté členskými štátmi, pokiaľ ide o organizáciu
(vrátane ustanovení na zaistenie dostatočného počtu pridelených
zamestnancov) vykonania reforiem a investícií, sú dôveryhodné.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.8 nariadenia o RRF.

99 Overili sme, či Komisia posúdila monitorovacie a vykonávacie opatrenia členských

štátov vo vybranej vzorke, najmä ich štruktúry, úlohy a povinnosti jednotlivých orgánov
a potrebné kapacity.

100 Štruktúry monitorovania a vykonávania plánov obnovy a odolnosti

vo vybraných šiestich členských štátoch sa výrazne líšia v závislosti od zložitosti
štruktúry členského štátu a od toho, či sa využívajú existujúce systémy a orgány
(Nemecko, Francúzsko, Chorvátsko) alebo je nutné vytvoriť nové (Grécko, Španielsko,
Taliansko). V prílohe VII sú zhrnuté systémy navrhnuté šiestimi vybranými členskými
štátmi.

101 Zistili sme, že Komisia vo svojom posúdení, ako ho zdokumentovala

v pracovných dokumentoch, dostatočne opisuje štruktúry a systémy vybraných
členských štátov na vykonávanie, monitorovanie a podávanie správ, ako aj ich
organizačné dohody, úlohy a povinnosti a načrtáva zostávajúce riziká. Komisia
vo svojom hodnotení dospela k záveru, že monitorovacie a vykonávacie opatrenia
navrhnuté členskými štátmi sú primerané, a preto im udelila hodnotenie A 15.

102 S cieľom zmierniť riziká pre účinné monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy

a odolnosti, ktoré sa zistili v niektorých členských štátoch počas posudzovania, Komisia
navrhla piatim zo šiestich vybraných členských štátov osobitné míľniky, ktoré majú

15

Podľa odseku 2.8 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2021/241 táto časť môže byť hodnotená
písmenom A (primerané opatrenia), B (minimálne opatrenia) alebo C (nedostatočné
opatrenia).
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dosiahnuť pred prvou platbou (s výnimkou predbežného financovania). Tieto míľniky
uviedla v prílohách k vykonávacím rozhodnutiam Rady (pozri prílohu VIII). Príkladom
takýchto osobitných míľnikov je „vykonať analýzu pracovného zaťaženia inštitúcií
zapojených do realizácie s cieľom zmierniť obavy týkajúce sa kapacity“ (Chorvátsko)
alebo „uskutočniť dôležité reformy verejnej správy … s cieľom vytvoriť koordinačné
štruktúry, monitorovacie systémy a mechanizmy presadzovania a zabezpečiť personál
a pomoc pri monitorovaní a vykonávaní“ (Taliansko).

103 Hoci s posúdením Komisie vo všeobecnosti súhlasíme, bolo však čiastočne

založené na systémoch, ktoré v čase posudzovania ešte neboli zavedené. To
predstavuje riziko, najmä v prípadoch, keď sú nesplnené prvky dôležité. Ak nie je
zavedený plne funkčný monitorovací systém, existuje riziko, že kým sa tento míľnik
nesplní, nemusia sa v skutočnosti dosiahnuť ani ďalšie míľniky či ciele.

104 Okrem toho skutočnosť, že v čase schválenia plánov obnovy a odolnosti ešte

neboli zavedené všetky monitorovacie systémy alebo vykonávacie orgány, zároveň
obmedzila Komisiu pri hodnotení administratívnej kapacity. V niektorých prípadoch sa
Komisia spoľahla na potvrdenie členských štátov, že majú k dispozícii dostatočné
kapacity na účinné vykonávanie a monitorovanie plánu obnovy a odolnosti (napríklad
Nemecko a Francúzsko), zatiaľ čo v iných prípadoch vyjadrila obavy v súvislosti
s administratívnymi kapacitami vnútroštátnych vykonávacích orgánov (napríklad
Chorvátsko).

105 V niekoľkých našich nedávnych stanoviskách16 sme uviedli, že členské štáty

musia mať dostatok času a primerané administratívne kapacity na čerpanie finančných
prostriedkov EÚ. Niektoré z členských štátov s najnižším čerpaním prostriedkov
v programovom období 2014 – 2020 pravdepodobne dostanú v najbližších rokoch
významnú podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (pozri ilustráciu 6).
Aj vo výročnej správe za rok 2020 17 sme zdôraznili, že úroveň administratívnych
zdrojov potrebných na riadenie výrazného nárastu finančných prostriedkov nemusí byť
dostatočná. Najmä v tých členských štátoch, v ktorých sa už teraz veľký podiel
verejných investícií financuje z prostriedkov EÚ, sa môže zvýšiť riziko, že nebudú

16

Stanovisko č. 4/2020 k návrhu nariadenia o iniciatíve REACT-EU a nariadenia o spoločných
ustanoveniach upravujúcich fondy EŠIF, 14. júla 2020, a stanovisko č. 6/2020
[podľa článku 287 ods. 4 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ] k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
[COM(2020) 408].

17

Výročná správa za rok 2020, kapitola 2.
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schopné riadne vynakladať finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii, a dosahovať
primeranú hodnotu za peniaze.

Komisia posúdila audity a kontrolné opatrenia ako primerané, ale často
podmienené požiadavkami, ktoré ešte treba splniť

106 Podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa musí

Komisia presvedčiť, či členské štáty zaviedli primerané systémy kontroly na ochranu
finančných záujmov EÚ (pozri rámček 8) 18. Systém auditu a kontroly Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa opiera najmä o príslušné systémy jednotlivých
členských štátov. Členské štáty musia predložiť dostatočné informácie o kontrolných
systémoch, ktoré zavedú, najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie kľúčových zásad
správneho finančného riadenia.

Rámček 8
Kritériá posudzovania kontrolných opatrení členských štátov
o

systém vnútornej kontroly opísaný v pláne obnovy a odolnosti je založený
na spoľahlivých procesoch a štruktúrach a identifikuje jasných aktérov
(orgány/subjekty) a ich úlohy a povinnosti; zabezpečuje najmä primerané
oddelenie príslušných funkcií,

o

systém kontrol a iné relevantné opatrenia vrátane zberu a sprístupňovania
údajov o konečných prijímateľoch opísaných v pláne obnovy a odolnosti,
najmä na predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ich
odhaľovanie a nápravu pri využívaní finančných prostriedkov poskytovaných
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú primerané,

o

opatrenia opísané v pláne obnovy a odolnosti s cieľom zabrániť dvojitému
financovaniu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a iných
programov EÚ sú primerané,

o

aktéri (orgány/subjekty) zodpovední za kontroly majú oprávnenie zo zákona
a administratívne kapacity na vykonávanie svojich plánovaných úloh.

Zdroj: Príloha V, odsek 2.10 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

18

Článok 19 ods. 3 písm. j) nariadenia (EÚ) 2021/241.

48

107 Overili sme, či Komisia posúdila kontrolné opatrenia členských štátov

vo vybranej vzorke, najmä jednoznačnosť ich štruktúr, úlohy a povinnosti jednotlivých
orgánov, plánované systémy a procesy a potrebné kapacity.

108 Komisia vypracovala usmernenia pre členské štáty19 a poskytla kontrolný
zoznam na vlastné posudzovanie. Zistili sme, že:
o

Komisia sa zaoberala dôležitými aspektmi kontrolných systémov šiestich
vybraných členských štátov a použila komplexný interný kontrolný zoznam
na overenie súladu so všetkými kritériami nariadenia o Mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti (pozri rámček 8). V prípade plánov obnovy a odolnosti v našej
vzorke sme zistili, že bola vykonaná primeraná analýza a na účely posúdenia bola
predložená dostatočne podrobná dokumentácia.

o

Komisia v súvislosti s kontrolnými opatreniami v týchto členských štátoch
uskutočnila konzultácie s príslušnými generálnymi riaditeľstvami (napr.
GR pre rozpočet, GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie,
GR pre regionálnu a mestskú politiku).

109 Komisia udelila hodnotenie A všetkým šiestim členským štátom v skúmanej

vzorke, pričom v prípade potreby označila medzery alebo nedostatky, ktoré si pred
prvou platbou vyžadujú vykonanie dodatočných opatrení (pozri prílohu VIII).
Konkrétne míľniky spočívali napríklad v stanovaní úloh a povinností jednotlivých
audítorských a kontrolných orgánov (napríklad vo Francúzsku), rozsahu ich mandátu
(napríklad v Grécku) alebo v prijatí či zmene stratégií audítorských orgánov s cieľom
zriadiť špecializované útvary zodpovedné za Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti (napríklad v Chorvátsku). Podobne ako v prípade systému monitorovania
a vykonávania (pozri bod 103) to predstavuje riziko, keďže Komisia v čase
posudzovania ešte nemohla posúdiť zavedené systémy.

110 Okrem toho nie všetky členské štáty budú využívať nástroj Komisie na hĺbkovú

analýzu údajov a hodnotenie rizika na účely identifikácie projektov, príjemcov
a dodávateľov, pri ktorých hrozí riziko podvodu, konfliktu záujmov a nezrovnalostí
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Nástroj Komisie na hĺbkovú
analýzu údajov a hodnotenie rizika, ktorého dôležitosť sme zdôraznili
v predchádzajúcom audite 20, bude používať päť členských štátov z našej kontrolovanej
19

Usmernenie pre členské štáty – Plány obnovy a odolnosti, SWD(2021) 12 ČASŤ 1/2.

20

Osobitná správa 01/2019: Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné
opatrenia.
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vzorky (Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko a Taliansko). Používanie nástroja
nebolo povinné, ako rozhodla Rada, a preto nebolo podmienkou kladného posúdenia
kontrolných systémov členského štátu. Spoločný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov
a hodnotenie rizika je však kľúčovým prvkom pri ochrane finančných záujmov EÚ,
konkrétne pri predchádzaní podvodom, konfliktom záujmov a dvojitému financovaniu,
ako aj pri zvyšovaní transparentnosti a zodpovednosti.

111 Hoci hodnotenie kontrolných systémov členských štátov, ktoré vykonala

Komisia, bolo komplexné, skutočnosť, že boli potrebné osobitné míľniky, naznačuje,
že Komisia aj členské štáty uznali, že kontrolné systémy vo vybraných členských štátoch
v ešte neboli čase hodnotenia plne zavedené. Preto sa hodnotenie všetkých PPO
v tejto oblasti písmenom A aspoň čiastočne vysvetľuje tým, že nariadenie
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti umožňovalo len hodnotenie A
(primerané) alebo C (nedostatočné), pričom hodnotenie C by viedlo k zamietnutiu
plánu obnovy a odolnosti ako celku. Ak nie je zavedený plne funkčný kontrolný systém,
existuje riziko, že kým sa tento míľnik nesplní, finančné záujmy EÚ nebudú dostatočne
chránené.
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Závery a odporúčania
112 Dospeli sme k záveru, že posúdenie plánov obnovy a odolnosti Komisiou bolo

vzhľadom na zložitosť procesu a časové obmedzenia celkovo primerané. Zistili sme
však viacero nedostatkov, rizík a oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť
v budúcnosti, napr. profily vyplácania, ktoré sú výsledkom rokovaní, nejasné míľniky
a ciele alebo monitorovacie a kontrolné systémy, ktoré v čase hodnotenia ešte neboli
úplne zavedené (pozri nasledujúce body).

113 Zistili sme, že Komisia viedla proces hodnotenia účinne. Organizačným

usporiadaním a spoločnou zodpovednosťou v rámci Komisie sa zabezpečilo zapojenie
všetkých príslušných aktérov. Pri posudzovaní sa postupovalo podľa komplexných
vnútorných usmernení a kontrolných zoznamov, ale hodnotitelia ich pri kvalitatívnom
hodnotení nepoužívali systematicky ani jednotne. Kľúčové dokumenty, ktoré sú
výsledkom práce Komisie a podporujú jej záverečné hodnotenie, boli k dispozícii
a zaznamenané, ale neboli vždy ľahko vyhľadateľné (body 24 – 33).

Odporúčanie 1 – Zlepšiť postupy posudzovania a dokumentáciu
Komisia by mala:
a)

pri budúcich posudzovaniach vylepšiť postup s cieľom zabezpečiť, aby sa
dodržiavali všetky kroky procesu a aby sa plne zohľadňovali kvalitatívne časti
hodnotenia;

b)

zabezpečiť, aby dokumentácia konečného hodnotenia a dôvody, ktoré k nemu
viedli, boli riadne zdokumentované a kľúčové dokumenty ľahko vyhľadateľné,
aby sa zvýšila transparentnosť a efektívnosť procesu.

Cieľový dátum vykonania: pri všetkých budúcich posúdeniach.

114 Komisia poskytovala členským štátom podporu počas celej fázy vypracúvania

plánov obnovy a odolnosti a vydala usmerňovacie dokumenty na uľahčenie tohto
procesu. Vzhľadom na obmedzený čas, ktorý bol k dispozícii, sa usmernenia
pripravovali súbežne s plánmi obnovy a odolnosti, čo si v niektorých prípadoch
vyžadovalo úpravy plánov obnovy a odolnosti v priebehu procesu ich prípravy. Komisia
takisto poskytla školenia a online platformu na otázky a odpovede, čo uľahčilo výmenu
informácií. Komisia zohrávala iba obmedzenú úlohu pri podpore výmeny osvedčených
postupov medzi členskými štátmi, čo by uľahčilo proces posudzovania a podporilo
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zahrnutie spoločných projektov viacerých krajín do plánov obnovy a odolnosti
(body 34 – 39).

Odporúčanie 2 – Podporovať výmenu osvedčených postupov
medzi členskými štátmi
S cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi počas
vykonávania plánov obnovy a odolnosti by Komisia mala aktívne uľahčovať výmenu
názorov na otázky spoločného záujmu medzi orgánmi členských štátov.
Cieľový dátum vykonania: počas realizácie plánov podpory obnovy a odolnosti

115 Komisia v posúdení uznala, že plány obnovy a odolnosti sa zaoberajú kľúčovými
politickými cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane jeho šiestich
pilierov, a to po zmapovaní vykonanom na úrovni zložiek, ktoré však nezahŕňalo
analýzu všetkých jednotlivých opatrení (pozri body 40 – 44). Rozsah, v akom môžu
jednotlivé zložky prispieť k týmto pilierom, sa líši a ich vplyv sa v praxi ešte len ukáže.

116 Zistili sme, že vďaka posudzovaniu Komisiou sa plány obnovy a odolnosti

vo všeobecnosti zaoberajú odporúčaniami pre jednotlivé krajiny na roky 2019 a 2020
a súvisiacimi výzvami identifikovanými v rámci európskeho semestra. Niektoré dôležité
aspekty odporúčaní pre jednotlivé krajiny však zostali nevyriešené. To sa týka najmä
odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2019. Všeobecnejšie možno povedať,
že posúdenie toho, čo predstavuje „významnú podskupinu“ odporúčaní pre jednotlivé
krajiny, zostáva do určitej miery na úsudku hodnotiteľov (body 45 – 53).
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Odporúčanie 3 – Sledovanie prínosu vykonaných opatrení
k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny
Počas vykonávania plánov obnovy a odolnosti by Komisia mala:
a)

zosúladiť podávanie správ o pokroku v rámci Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti s podávaním správ v kontexte európskeho semestra s cieľom
zabezpečiť, aby sa primerane sledovali všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny
vrátane tých, ktoré nie sú priamo uvedené v plánoch obnovy a odolnosti;

b)

v existujúcom rámci podávania správ v rámci európskeho semestra poskytovať
informácie o tom, do akej miery Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
prispieva k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Cieľový dátum vykonania: od roku 2022.

117 Výsledkom posudzovania Komisiou bolo, že prijaté plány obnovy a odolnosti

obsahujú len opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“
alebo boli doplnené o zmierňujúce opatrenia, ak je pravdepodobné, že budú mať vplyv
na životné prostredie, ako sme zistili v prípade opatrení v našej vzorke. V dokumentácii
však chýbal súhrnný zoznam, ktorým by Komisia podporila celkový záver vo svojom
konečnom hodnotení. Okrem toho v prípade opatrení, ktoré pravdepodobne budú mať
vplyv na životné prostredie, nebol tento vplyv v mnohých prípadoch vyčíslený.
Zmierňujúce opatrenia takisto neboli systematicky zahrnuté do plánov obnovy
a odolnosti vo forme míľnikov alebo cieľov. Ich splnenie preto nie je podmienkou
platby a neexistuje právny základ na ich vynútenie alebo sledovanie ich plnenia.
A napokon, opatrenia, ktoré nie sú v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú
škodu“, sa môžu financovať mimo Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čo je
v rozpore s konceptom zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (body 56 – 60).

Odporúčanie 4 – Zlepšiť transparentnosť a monitorovanie
zásady „nespôsobovať významnú škodu“
Komisia by mala:
a)

požiadať členské štáty, aby v prípade potreby poskytli kvantitatívny odhad vplyvu
opatrení na životné prostredie na účely budúceho vlastného posudzovania
dodržiavania zásady „nespôsobovať významnú škodu“, a ak ho poskytnú, mala by
ho zohľadniť pri posudzovaní;

Cieľový dátum vykonania: pri všetkých budúcich posúdeniach.
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b)

zahrnúť zmierňujúce opatrenia medzi míľniky a ciele, ak sa považujú za relevantné
pre kladné posúdenie opatrenia vzhľadom na zásadu „nespôsobovať významnú
škodu“, a počas vykonávania kontrolovať plnenie podmienok zahrnutých v týchto
míľnikoch a cieľoch.

Cieľový dátum vykonania: pri všetkých budúcich posúdeniach a od roku 2022.

118 Posúdenie odhadovaných celkových nákladov na plány obnovy a odolnosti

Komisiou bolo primerané. Hodnotenie B vo všetkých prípadoch odrážalo
bezprecedentnú povahu niektorých opatrení, a tým aj nedostatok informácií, ktoré boli
o nich k dispozícii. Navyše metodika použitá na určenie sumy, ktorá sa má vyplatiť
v konkrétnej splátke, nie je dostatočne transparentná, keďže vychádza z podmienok
dohodnutých s členskými štátmi. Výskyt a závažnosť nedostatkov zistených Komisiou
sa v jednotlivých členských štátoch v skúmanej vzorke líši napriek tomu, že dostali
rovnaké hodnotenie (B). Okrem toho Komisia v čase auditu ešte nemala stanovenú
metodiku výpočtu pozastavenia alebo čiastočného zníženia platieb (pozri
body 66 – 76).

119 Proces posudzovania Komisiou prispel k zvýšeniu kvality míľnikov a cieľov. Naša

audítorská práca však ukázala, že viaceré míľniky a ciele nie sú dostatočne jasné,
nevzťahujú sa na kľúčové fázy implementácie alebo naznačujú, že niektoré opatrenia
nemusia byť dokončené do konca augusta 2026. Zaznamenali sme aj nedostatočnú
porovnateľnosť medzi členskými štátmi z dôvodu neharmonizovaného prístupu
k stanovovaniu míľnikov a cieľov. Okrem toho, ako odporúča Komisia, míľniky a ciele sa
vo všeobecnosti týkajú skôr výstupov alebo dokonca vstupov, a nie merania vplyvu.
Nedostatky, ktoré sme zistili v súvislosti s míľnikmi a cieľmi (pozri predchádzajúce
podkapitoly), sa nevyskytli v rovnakej miere vo všetkých plánoch obnovy a odolnosti,
ktoré sme vybrali do vzorky (body 77 – 96).

Odporúčanie 5 – Zabezpečiť jasné mechanizmy overenia
míľnikov a cieľov a ich primerané vymedzenie
Komisia by mala:
a)

zahrnúť do operačných opatrení pre míľniky a ciele jasné mechanizmy overovania
s cieľom umožniť jednoznačné posúdenie ich plnenia;

Cieľový dátum vykonania: polovica roku 2023.
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b)

zabezpečiť, aby boli míľniky a ciele primerane vymedzené, najmä aby boli
dostatočne jasné, odrážali kľúčové fázy realizácie a boli vymedzené konzistentne
vo všetkých členských štátoch, pričom by a mal brať ohľad na špecifiká
jednotlivých plánov obnovy a odolnosti.

Cieľový dátum vykonania: pri všetkých budúcich posúdeniach.

120 Komisia komplexne posúdila navrhované monitorovacie a kontrolné opatrenia

členských štátov a zistila niekoľko nedostatkov, ktoré sa týkali najmä nedostatočných
administratívnych kapacít na vykonávanie a monitorovanie plánov obnovy a odolnosti
a kontrolných štruktúr, ktoré boli v čase posudzovania zavedené len čiastočne. Tieto
nedostatky sa riešili zahrnutím konkrétnych míľnikov dohodnutých s príslušnými
členskými štátmi, ktoré sa musia zrealizovať pred vyplatením prvej platby od Komisie.
Posúdenie Komisie preto do určitej miery vychádzalo skôr zo záväzku ako zo skutočne
zavedených systémov v danom čase (body 98 – 112).

121 Zároveň poznamenávame, že niektoré členské štáty sa rozhodli nepoužívať

nástroj Komisie na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika, čím sa mohla znížiť jeho
celková užitočnosť a zvýšiť riziko neodhalenia podvodov a dvojitého financovania
v príslušnom členskom štáte (bod 110).

Odporúčanie 6 – Overovať dodržiavanie konkrétnych míľnikov
monitorovania a kontroly a podporovať využívanie nástroja
Komisie na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizika
Komisia by mala:
a)

dôkladne kontrolovať uspokojivé plnenie a včasné vykonávanie konkrétnych
míľnikov týkajúcich sa monitorovacích a kontrolných systémov;

b)

nabádať všetky členské štáty, aby používali nástroj Komisie na hĺbkovú analýzu
údajov a hodnotenie rizika.

Cieľový dátum vykonania: koniec roka 2023.
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Túto správu prijal Dvor audítorov v Luxemburgu dňa 21. júla 2022.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda
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Prílohy
Príloha I – Kritériá posudzovania a hodnotenie plánov podpory
obnovy a odolnosti
Kategória

Kritériá

Kritérium 1 – prispievať k všetkým
šiestim pilierom

Kritérium 2 – účinne riešiť výzvy
identifikované v európskom semestri,
najmä odporúčania pre jednotlivé
krajiny na roky 2019 a 2020

Relevantnosť

Kritérium 3 – prispievať k posilňovaniu
rastového potenciálu, vytváraniu
pracovných miest a odolnosti
Kritérium 4 – zahŕňať len opatrenia,
ktoré sú v súlade so zásadou
„nespôsobovať významnú škodu“
Kritérium 5 – prispievať k zelenej
transformácii (minimálne 37 %
celkových odhadovaných nákladov)
Kritérium 6 – prispievať k digitálnej
transformácii (minimálne 20 %
celkových odhadovaných nákladov)
Kritérium 7 – prostredníctvom svojich
opatrení bude mať plán obnovy
a odolnosti trvalý vplyv

Účinnosť

Efektívnosť

Súdržnosť

Možné hodnotenie
A – do značnej miery
B – do strednej miery
A – účinne rieši všetky OJK alebo ich
významnú podskupinu
B – čiastočne rieši všetky OJK alebo ich
významnú podmnožinu

A

C – nerieši žiadne výzvy identifikované
v OJK
A – vysoký očakávaný vplyv
B – priemerný očakávaný vplyv

A

C – nízky očakávaný vplyv
A – žiadne opatrenie nespôsobuje
významnú škodu
C – jedno alebo viacero opatrení
spôsobuje významnú škodu

A

A
A – do značnej miery
B – do strednej miery

A

C – do malej miery
B*
A – primerané opatrenia

Kritérium 9 – poskytnúť primerané
a hodnoverné odôvodnenie celkových
odhadovaných nákladov

A – do značnej miery

Kritérium 11 – zahŕňať opatrenia, ktoré
predstavujú súdržné činnosti

B*

C – do malej miery

Kritérium 8 – zabezpečiť prostriedky
na monitorovanie vykonávania vrátane
míľnikov, cieľov a súvisiacich
ukazovateľov

Kritérium 10 – zabezpečiť kontrolné
systémy a opatrenia na zabránenie
korupcii, podvodom, nezrovnalostiam,
konfliktom záujmov a dvojitému
financovaniu, ich odhaľovanie
a odstránenie

Požadované
minimálne
hodnotenie

B – minimálne opatrenia

B*

C – nedostatočné opatrenia
B – do strednej miery

B*

C – do malej miery

A – primerané opatrenia
C – nedostatočné opatrenia

A

A – do značnej miery
B – do strednej miery
C – do malej miery

*Dodatočná požiadavka: väčšina zo siedmich kritérií 1, 4 a 7 – 11 musí mať hodnotenie A.
Pozn.: V prípade kritérií 4 a 10 je možné len hodnotenie A alebo C.
Zdroj: EDA na základe nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

B*
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Príloha II – Stav predloženia a posúdenia plánov obnovy a odolnosti do 1. júna 2022
Členský štát

Plán obnovy
a odolnosti predložené
členským štátom

Plán obnovy
a odolnosti schválené
Komisiou

Vykonávacie
rozhodnutie Rady
prijaté Radou

Predbežné
financovanie
vyplatené

Rakúsko

1. mája 2021

21. júna 2021

7. júla 2021

28. septembra 2021

Belgicko

1. mája 2021

23. júna 2021

6. júla 2021

3. augusta 2021

Bulharsko

15. októbra 2021

7. apríla 2022

4. mája 2022

Chorvátsko

15. mája 2021

8. júla 2021

20. júla 2021

28. septembra 2021

Cyprus

17. mája 2021

8. júla 2021

20. júla 2021

9. septembra 2021

Česko

2. júna 2021

19. júla 2021

31. augusta 2021

28. septembra 2021

Dánsko

30. apríla 2021

17. júna 2021

6. júla 2021

2. septembra 2021

Estónsko

18. júna 2021

5. októbra 2021

29. októbra 2021

17. decembra 2021

Fínsko

27. mája 2021

4. októbra 2021

29. októbra 2021

21. januára 2022

Francúzsko

29. apríla 2021

23. júna 2021

6. júla 2021

19. augusta 2021

Nemecko

28. apríla 2021

22. júna 2021

6. júla 2021

26. augusta 2021

Grécko

28. apríla 2021

17. júna 2021

6. júla 2021

9. augusta 2021

Maďarsko

12. mája 2021

Írsko

28. mája 2021

16. júla 2021

31. augusta 2021

Operačná dohoda
podpísaná

9. februára 2022

Prvá žiadosť o platbu
predložená Komisii

Prvá platba uhradená
Komisiou

15. marca 2022

22. marca 2022

25. novembra 2021

26. novembra 2021

4. marca 2022

21. decembra 2021

29. decembra 2021

8. apríla 2022
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Členský štát

Plán obnovy
a odolnosti predložené
členským štátom

Plán obnovy
a odolnosti schválené
Komisiou

Vykonávacie
rozhodnutie Rady
prijaté Radou

Predbežné
financovanie
vyplatené

Operačná dohoda
podpísaná

Taliansko

1. mája 2021

22. júna 2021

6. júla 2021

13. augusta 2021

22. decembra 2021

Lotyšsko

30. apríla 2021

22. júna 2021

6. júla 2021

10. septembra 2021

16. februára 2022

Litva

15. mája 2021

2. júla 2021

20. júla 2021

17. augusta 2021

5. mája 2022

Luxembursko

30. apríla 2021

18. júna 2021

6. júla 2021

3. augusta 2021

Malta

13. júla 2021

16. septembra 2021

28. septembra 2021

17. decembra 2021

Poľsko

3. mája 2021

1. júna 2022

Portugalsko

22. apríla 2021

16. júna 2021

6. júla 2021

3. augusta 2021

Rumunsko

31. mája 2021

27. septembra 2021

29. októbra 2021

2. decembra 2021

Slovensko

29. apríla 2021

21. júna 2021

9. júla 2021

13. októbra 2021

16. decembra 2021

Slovinsko

1. mája 2021

1. júla 2021

20. júla 2021

17. septembra 2021

31. marca 2022

Španielsko

30. apríla 2021

16. júna 2021

6. júla 2021

17. augusta 2021

9. novembra 2021

Švédsko

28. mája 2021

29. marca 2022

4. mája 2022

Prvá žiadosť o platbu
predložená Komisii

Prvá platba uhradená
Komisiou

30. decembra 2021

13. apríla 2022

25. januára 2022

9. mája 2022

Holandsko

18. januára 2022

1. júna 2022
29. apríla 2022

12. novembra 2021

27. decembra 2021

Zdroj: EDA na základe hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti od Komisie (https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html)
a oficiálneho webového sídla Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-andresilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans).
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Príloha III – Prehľad hlavných charakteristík plánov obnovy
a odolnosti šiestich členských štátov v kontrolovanej vzorke
Členský štát

Pridelené
prostriedky plánu
obnovy
a odolnosti
(granty a pôžičky,
mld. EUR)

Počet zložiek

Chorvátsko

6,3

5 + 1 iniciatíva

Francúzsko

39,4

9

Nemecko

25,6

10

Grécko

30,5

18

Taliansko

191,5

16

Španielsko

69,5

30

Celkový počet
opatrení
(reformy –
investície)

Celkový počet
ukazovateľov
(míľniky – ciele)

222

372

(76-146)

(166-206)

91

175

(21-70)

(70-105)

40

129

(15-25)

(55-74)

175

331

(67-108)

(266-65)

190

527

(58-132)

(213-314)

212

416

(102-110)

(221-195)

Profil vyplácania

Míľniky sú predsunuté
a ciele odložené
Míľniky aj ciele sa sú
predsunuté.
Míľniky sú predsunuté
a ciele odložené
Míľniky aj ciele sa
financujú následne.
Míľniky sú predsunuté
a ciele odložené
Míľniky sú predsunuté
a ciele odložené

Pozn.: „Predsunutie“ znamená, že splnenie väčšiny míľnikov alebo cieľov sa plánuje v prvých troch
rokoch implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a „odloženie“ naopak znamená,
že ich uskutočnenie sa plánuje v posledných troch rokoch implementácie Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti.
Zdroj: EDA na základe príloh k vykonávacím rozhodnutiam Rady.
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Príloha IV – Opatrenia, ktoré sme vybrali v šiestich členských štátoch zaradených do vzorky
Oblasť politiky

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

Investície
C.4.6.I2 (ID 16628):
Diaľnica E-65 v strednom
Grécku: Úsek Trikala –
Egnatia

C.1.I1: Oblasti s nízkymi
emisiami a transformácia
mestskej a metropolitnej
dopravy

C1.2.I1 (ID: 16872):
Energetická obnova
obytných budov

C2.I1: Rehabilitačný
program pre hospodársku
a sociálnu obnovu
v obytnom prostredí

C1.4. R5-I2: Výskum, vývoj
a výroba nových vozidiel
umožňujúcich mobilitu
osôb so zdravotným
postihnutím a podpornej
infraštruktúry

M2C2.I4: Udržateľná
miestna doprava,
cyklotrasy a obnova
železničných vozidiel

C1.I3: Tepelná obnova
verejných budov

C6.1. R1-I1: Energetická
obnova budov

M2C3.I3: Posilnenie
systémov Ecobonus
a Sismabonus na 110 %
v oblasti energetickej
hospodárnosti
a bezpečnosti budov

C1.2. R1-I1: Revitalizácia,
budovanie a digitalizácia
energetického systému
a podpora infraštruktúry
na dekarbonizáciu odvetvia
energetiky

M1C2.I1: Transformácia 4.0

Doprava

C1.2.I3: Podpora výmeny
súkromného vozového
parku (1.2.3)

Zelená transformácia

C1.3.I3: Energetická
obnova budov:
financovanie energeticky
hospodárnych budov
zo spolkového rozpočtu
(1.3.3)

Digitálna
transformácia

C2.2.I1: Investičný program
do odvetvia
automobilových
výrobcov/dodávateľov
(2.2.1)

C2.2.I1 (ID 16778):
Digitalizácia archívov
a súvisiace služby

C13.I3: Digitalizácia
a inovácia

C9.I1: Dobiehanie
technických noriem
v oblasti digitálneho
zdravotníctva

Zdravotníctvo

C5.1.I1: Program
na zabezpečenie nemocníc
do budúcnosti (5.1.2)

C.3.3.I1 (ID 16795):
Zdravotnícka infraštruktúra

C18.I1: Investičný plán
pre vyspelé technologické
zariadenia v systéme
národného zdravia

C9.I2: Modernizácia
a reštrukturalizácia
nemocníc a poskytovania
zdravotnej starostlivosti

C5.1. R2-I1: Obstaranie
zariadení na prevenciu,
diagnostiku a liečbu
pacientov s rakovinou

M6.C1.I1: Blízke siete,
zariadenia a telemedicína
pre pomoc v oblasti
územnej zdravotnej
starostlivosti

C1.1.I1: 1.1.1 – Vodíkové
projekty v rámci IPCEIs
(1.1.1)

C 1.4.I3 (ID 16846):
Infraštruktúry
na nakladanie
s odpadovými vodami
a kalmi z čistenia
odpadových vôd v mestách

C9.I1: Projekt krajiny –
obnoviteľný vodík

C4.I2: Vývoj
dekarbonizovaného vodíka

C1.3. R1-I1: Program
rozvoja siete verejných
odpadových vôd

M2C2.I3: Podpora výroby,
distribúcie a konečného
využitia vodíka

Iné

C.3.I1: Podpora
železničného odvetvia
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Oblasť politiky

Nemecko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

Reformy
Fiškálna
politika/verejná správa

Trh práce/vzdelávanie

Zdroj: EDA.

C6.1.R2: Digitalizácia
verejnej správy –
vykonávanie zákona
o online prístupe (6.1.2)

C4.1.R1 (ID 16610):
Podpora zrýchlenia
vracania DPH

C29.R1: Proces
preskúmania a posúdenia
výdavkov verejnej správy

C3.1.R1: Vzdelávacia
platforma (3.1.2)

C3.2.R1 (ID: 16913): Nová
stratégia pre celoživotné
zvyšovanie úrovne
zručností: Modernizácia
a aktualizácia gréckeho
systému zvyšovania úrovne
zručností a rekvalifikácie

C23.R6: Stály mechanizmus
vnútornej flexibility,
stability zamestnania
a rekvalifikácie pracovníkov
v prechodnom období

C7.R5: Posúdenie kvality
verejných výdavkov

C.2.7. R1: Zlepšenie
daňového plánovania
a vykazovania

M1C1.R13 Reforma rámca
preskúmania výdavkov

C8.R4: Reforma poistenia
v nezamestnanosti

C4.1. R1: Vývoj
a vykonávanie nových
cielených opatrení aktívnej
politiky zamestnanosti
na potreby zelenej
a digitálnej transformácie
na trhu práce

M5C1.R1: Aktívne politiky
trhu práce (APTP)
a odborné vzdelávanie
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Príloha V – Šesť pilierov a zložky plánov obnovy a odolnosti šiestich členských štátov vo vzorke auditu,
pri ktorých Komisia vyhodnotila, že k týmto pilierom prispievajú
Členský
štát

Zelená transformácia

Digitálna
transformácia

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast

Sociálna a územná
súdržnosť

Zdravie, hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť

Politiky pre ďalšiu
generáciu

Nemecko

• 1.1 Dekarbonizácia
pomocou obnoviteľného
vodíka
• 1.2 Mobilita šetrná
ku klíme
• 1.3 Renovácia a výstavba
šetrná ku klíme

• 2.1. Dáta ako surovina
budúcnosti
• 2.2. Digitalizácia
hospodárstva
• 3.1. Digitalizácia
vzdelávania
• 5.1. Posilnenie systému
zdravotnej starostlivosti
odolného voči pandémii
• 6.1. Moderná verejná
správa

• 1.1 Dekarbonizácia
pomocou obnoviteľného
vodíka
• 1.2 Mobilita šetrná
ku klíme
• 2.1. Dáta ako surovina
budúcnosti
• 3.1. Digitalizácia
vzdelávania
• 5.1. Posilnenie systému
zdravotnej starostlivosti
odolného voči pandémii

• 3.1. Digitalizácia
vzdelávania
• 4.1. Posilňovanie
sociálneho začlenenia

• 5.1. Posilnenie systému
zdravotnej starostlivosti
odolného voči pandémii
• 6.1. Moderná verejná
správa

• 3.1. Digitalizácia
vzdelávania
• 4.1. Posilňovanie
sociálneho začlenenia

Grécko

• 1.1 Power Up: odolnosť,
kapacita a možnosti
skladovania energie
v elektrickej sieti
• 1.2 Renovácia:
urbanistické a priestorové
plánovanie a renovácia
budov
• 1.3 Dobíjanie
a tankovanie: nabíjacie
zariadenia a infraštruktúra
pre elektrické vozidlá
• 1.4 Udržateľné využívanie
zdrojov, odolnosť voči
zmene klímy a ochrana
životného prostredia
• 2.2 Modernizácia: nové
technológie, nástroje

• 2.1 Pripojenie: optická
infraštruktúra,
širokopásmové pripojenie
a technológie 5G,
vesmírne technológie
a aplikácie.
• 2.2 Modernizácia:
zavádzanie nových
technológií, nástrojov
a infraštruktúry
vo verejnom sektore
a poskytovanie lepších
služieb pre občanov
a podniky
• 2.3 Digitalizácia podnikov
• 3.1 Posilnenie vytvárania
pracovných miest a účasti
na trhu práce

• 1.4 Udržateľné využívanie
zdrojov, odolnosť voči
zmene klímy a ochrana
životného prostredia
• 2.3 Digitalizácia podnikov
• 3.1 Posilnenie vytvárania
pracovných miest a účasti
na trhu práce
• 3.2 Vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, odborná
príprava a zručnosti
• 4.2 Modernizácia verejnej
správy
• 4.3 Zvýšenie efektívnosti
justičného systému
• 4.5 Podpora výskumu
a inovácií

• 1.1 Power Up: odolnosť,
kapacita a možnosti
skladovania energie
v elektrickej sieti
• 1.2 Renovácia: urbanistické
a priestorové plánovanie
a renovácia budov
• 1.4 Udržateľné využívanie
zdrojov, odolnosť voči
zmene klímy a ochrana
životného prostredia
• 2.2 Modernizácia:
zavádzanie nových
technológií, nástrojov
a infraštruktúry
vo verejnom sektore

• 3.3 Zlepšenie odolnosti,
dostupnosti
a udržateľnosti zdravotnej
starostlivosti
• 3.4 Zlepšenie prístupu
k účinným a inkluzívnym
sociálnym politikám
• 4.1 Zvýšenie priaznivosti
daní pre rast a zlepšenie
správy daní a ich výberu
• 4.2 Modernizácia verejnej
správy
• 4.3 Zvýšenie efektívnosti
justičného systému
• 4.4 Posilnenie finančného
sektora a kapitálových
trhov

• 2.3 Digitalizácia podnikov
• 3.1 Posilnenie vytvárania
pracovných miest a účasti
na trhu práce
• 3.2 Vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, odborná
príprava a zručnosti
• 3.4 Zlepšenie prístupu
k účinným a inkluzívnym
sociálnym politikám
• 4.5 Podpora výskumu
a inovácií
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Členský
štát

Zelená transformácia

•
•
•

•
•

•

Španielsko

a infraštruktúra
vo verejnom sektore,
zlepšenie služieb
pre občanov a podniky
3.1 Posilnenie vytvárania
pracovných miest a účasti
na trhu práce
3.2 Vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, odborná
príprava a zručnosti
3.3 Zlepšenie odolnosti,
dostupnosti
a udržateľnosti zdravotnej
starostlivosti
4.3 Zvýšenie efektívnosti
justičného systému
4.6 Modernizácia
a zvýšenie odolnosti
kľúčových hospodárskych
odvetví
Úverový nástroj

• 0.1 Udržateľná mestská
mobilita
• 0.2 Renovácia
• 0.3 Agropotravinárske
odvetvie a rybolov
• 0.4 Ekosystémy
a biodiverzita

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast

Digitálna
transformácia
• 3.2 Vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, odborná
príprava a zručnosti
• 3.3 Zlepšenie odolnosti,
dostupnosti
a udržateľnosti zdravotnej
starostlivosti
• 3.4 Zlepšenie prístupu
k účinným a inkluzívnym
sociálnym politikám
• 4.1 Zvýšenie priaznivosti
daní pre rast a zlepšenie
správy daní a ich výberu
• 4.2 Modernizácia verejnej
správy
• 4.3 Zvýšenie efektívnosti
justičného systému
• 4.4 Posilnenie finančného
sektora a kapitálových
trhov
• 4.5 Podpora výskumu
a inovácií
• 4.6 Modernizácia
a zvýšenie odolnosti
kľúčových hospodárskych
odvetví
• Úverový nástroj

• 08. Elektrická
infraštruktúra
• 11. Verejná správa 12.
Priemyselná politika
• 13. Podpora MSP

• 4.6 Modernizácia
a zvýšenie odolnosti
kľúčových hospodárskych
odvetví
• 4.7 Zlepšenie
konkurencieschopnosti
a podpora súkromných
investícií a obchodu
• Úverový nástroj

•
•
•
•
•
•
•

02. Renovácia
11. Verejná správa
12. Priemyselná politika
13. Podpora MSP
14. Cestovný ruch
15. Digitálna pripojiteľnosť
16. Umelá inteligencia

Sociálna a územná
súdržnosť

Zdravie, hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť

Politiky pre ďalšiu
generáciu

• a poskytovanie lepších
• 4.7 Zlepšenie
služieb pre občanov
konkurencieschopnosti
a podniky
a podpora súkromných
investícií a obchodu
• 3.1 Posilnenie vytvárania
pracovných miest a účasti
na trhu práce
• 3.2 Vzdelávanie, odborné
vzdelávanie, odborná
príprava a zručnosti
• 3.4 Zlepšenie prístupu
k účinným a inkluzívnym
sociálnym politikám
• 4.6 Modernizácia a zvýšenie
odolnosti kľúčových
hospodárskych odvetví

• 02. Renovácia
• 10. Spravodlivá
transformácia
• 14. Cestovný ruch
• 15. Digitálna pripojiteľnosť

• 04. Ekosystémy
a biodiverzita
• 05. Pobrežie a vodné
zdroje
• 11. Verejná správa
• 12. Priemyselná politika
• 13. Podpora MSP

• 19. Digitálne zručnosti
• 20. Odborné vzdelávanie
• 21. Vzdelávanie
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Členský
štát

Zelená transformácia

• 0.5 Pobrežie a vodné
zdroje
• 0.6 Udržateľná mobilita
na dlhé vzdialenosti
• 0.7 Energia
z obnoviteľných zdrojov
• 0.8 Zdravotnícka
infraštruktúra
• 0.9 Vodík
• 10. Spravodlivá
transformácia
• 12. Priemyselná politika
• 28. Reforma daňového
systému

Digitálna
transformácia
• 14. Cestovný ruch
15. Digitálna pripojiteľnosť
16. Umelá inteligencia
• 19. Digitálne zručnosti
• 22. Ekonomika
starostlivosti, rovnosť
a začlenenie

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast
• 17. Veda, technológie
a inovácie
• 24. Kultúrny priemysel
• 25. Audiovizuálne médiá

Sociálna a územná
súdržnosť
• 22. Ekonomika
starostlivosti, rovnosť
a začlenenie
• 23. Reforma trhu práce
• 30. Dôchodkový systém

Zdravie, hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť

Politiky pre ďalšiu
generáciu

• 18. Reforma systému
zdravotníctva
• 22. Ekonomika
starostlivosti, rovnosť
a začlenenie
• 27. Boj proti daňovým
podvodom
• 28. Reforma daňového
systému
• 29. Efektívne verejné
výdavky

Francúzsko

• Zložka 1 – Obnova budov
• Zložka 2 – Biodiverzita,
obehové hospodárstvo,
poľnohospodárstvo
a lesníctvo
• Zložka 3 – Zelené
infraštruktúry a mobilita
• Zložka 4 – Zelená energia
a technológie

• Zložka 6 – Technologická
suverenita
• Zložka 7 – Digitalizácia
štátu, území, podnikov
a podpora kultúrneho
sektora

• Zložka 5 – Podpora
podnikania
• Zložka 6 – Technologická
suverenita

• Zložka 8 – Zamestnanosť,
mládež, zdravotné
postihnutie, odborná
príprava
• Zložka 9 – Výskum a vývoj,
zdravie, územia

• Zložka 7 – Digitalizácia
štátu, území, podnikov
a podpora kultúrneho
sektora

• Zložka 8 – Zamestnanosť,
mládež, zdravotné
postihnutie, odborná
príprava

Chorvátsko

• 1.1 Odolné, zelené
a digitálne hospodárstvo
• 1.2. Energetická
transformácia
na udržateľné
hospodárstvo
• 1.3 Zlepšenie vodného
a odpadového
hospodárstva

• 1.4. Rozvoj
konkurencieschopného,
energeticky
• udržateľného
a efektívneho dopravného
systému
• 1.5. Zlepšenie využívania
prírodných zdrojov
a posilnenie
potravinového reťazca

• 1.1 Odolné, zelené
a digitálne hospodárstvo
• 1.6. Rozvoj udržateľného,
inovatívneho a odolného
cestovného ruchu
• 2.1 Posilnenie kapacity
na navrhovanie
a realizáciu verejných
politík a projektov

• 1.3 Zlepšenie vodného
a odpadového
hospodárstva
• 4.1 Zlepšenie opatrení
v oblasti zamestnanosti
a právneho rámca
pre moderný trh práce
a hospodárstvo
budúcnosti

• 2.1 Posilnenie kapacity
na navrhovanie
a realizáciu verejných
politík a projektov
• 2.2. Ďalšie zlepšenie
efektívnosti verejnej
správy
• 2.4. Zlepšenie správy
štátneho majetku

• 3.1 Reforma vzdelávacieho
systému
• 3.2. Zvýšenie kapacity
na výskum a inovácie
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Členský
štát

Zelená transformácia

• 1.4. Rozvoj
konkurencieschopného,
energeticky udržateľného
a efektívneho dopravného
systému
• 2.1 Posilnenie kapacity
na navrhovanie
a realizáciu verejných
politík a projektov
• 6.1 Iniciatíva na obnovu
budov

Taliansko

• M2C1. Obehové
hospodárstvo a udržateľné
poľnohospodárstvo
• M2C2. Obnoviteľná
energia, vodík, sieť
a udržateľná mobilita
• M2C3. Energetická
hospodárnosť a obnova
budov
• M2C4. Ochrana pobrežia
a vodných zdrojov
• M3C1. Investície
do železničnej siete
• M4C1. Posilnenie
poskytovania vzdelávacích
služieb: od jaslí
po univerzity
• M4C2. Od výskumu
k podnikaniu

Digitálna
transformácia
• 2.3. Digitálna
transformácia spoločnosti
a verejnej správy
• 5.1 Posilnenie odolnosti
systému zdravotnej
starostlivosti

• M1C1. Digitalizácia,
inovácie a bezpečnosť
v presnom
poľnohospodárstve
• M1C2. Digitalizácia,
inovácie
a konkurencieschopnosť
vo výrobnom systéme
• M3C1. Investície
do železničnej siete
• M4C1. Posilnenie
poskytovania vzdelávacích
služieb: od jaslí
po univerzity
• M4C2. Od výskumu
k podnikaniu
• M5C1. Politika
zamestnanosti
• M6C2. Inovácie, výskum
a digitalizácia

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast
• 2.9. Posilnenie rámca
verejného obstarávania
• 3.2. Zvýšenie kapacity
na výskum a inovácie

• M1C1. Digitalizácia,
inovácie a bezpečnosť
v presnom
poľnohospodárstve
• M1C2. Digitalizácia,
inovácie
a konkurencieschopnosť
vo výrobnom systéme
• M1C3. Cestovný ruch
a kultúra 4.0
• M2C1. Obehové
hospodárstvo a udržateľné
poľnohospodárstvo
• M2C2. Obnoviteľná
energia, vodík, sieť
a udržateľná mobilita
• M2C3. Energetická
hospodárnosť a obnova
budov

Sociálna a územná
súdržnosť
• 4.2 Zlepšenie
dôchodkového systému
prostredníctvom zvýšenia
primeranosti dôchodkov
• 4.3. Zlepšenie systémov
sociálneho zabezpečenia

• M1C1. Digitalizácia,
inovácie a bezpečnosť
v presnom
poľnohospodárstve
• M2C1. Obehové
hospodárstvo a udržateľné
poľnohospodárstvo
• M2C3. Energetická
hospodárnosť a obnova
budov
• M2C4. Ochrana pobrežia
a vodných zdrojov
• M3C1. Investície
do železničnej siete
• M4C1. Posilnenie
poskytovania vzdelávacích
služieb: od jaslí
po univerzity
• M5C1. Politika
zamestnanosti

Zdravie, hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť

Politiky pre ďalšiu
generáciu

• 2.5. Moderné súdnictvo
pripravené na budúce
výzvy
• 2.6. Predchádzanie
korupcii a boj proti nej
• 2.7. Posilnenie fiškálneho
rámca
• 2.8 Posilnenie rámca proti
praniu špinavých peňazí
• 4.3. Zlepšenie systémov
sociálneho zabezpečenia
• 5.1 Posilnenie odolnosti
systému zdravotnej
starostlivosti
• M1C1. Digitalizácia,
inovácie a bezpečnosť
v presnom
poľnohospodárstve
• M1C2. Digitalizácia,
inovácie
a konkurencieschopnosť
vo výrobnom systéme
• M1C3. Cestovný ruch
a kultúra 4.0
• M3C1. Investície
do železničnej siete
• M3C2. Intermodálna
doprava a integrovaná
logistika
• M5C1. Politika
zamestnanosti
• M5C2. Sociálna
infraštruktúra,

• M1C1. Digitalizácia,
inovácie a bezpečnosť
v presnom
poľnohospodárstve
• M4C1. Posilnenie
poskytovania vzdelávacích
služieb: od jaslí
po univerzity
• M4C2. Od výskumu
k podnikaniu
• M5C1. Politika
zamestnanosti
• M5C3. Osobitné
intervencie v záujme
územnej súdržnosti

66

Členský
štát

Zelená transformácia

Digitálna
transformácia
vnútroštátnych služieb
zdravotnej starostlivosti

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.

Inteligentný,
udržateľný
a inkluzívny rast
• M2C4. Ochrana pobrežia
a vodných zdrojov
• M3C1. Investície
do železničnej siete
• M3C2. Intermodálna
doprava a integrovaná
logistika
• M4C1. Posilnenie
poskytovania vzdelávacích
služieb: od jaslí
po univerzity
• M4C2. Od výskumu
k podnikaniu
• M5C1. Politika
zamestnanosti
• M5C2. Sociálna
infraštruktúra,
domácnosti, komunita
a tretí sektor
• M5C3. Osobitné
intervencie v záujme
územnej súdržnosti

Sociálna a územná
súdržnosť
• M5C2. Sociálna
infraštruktúra,
domácnosti, komunita
a tretí sektor
• M5C3. Osobitné
intervencie v záujme
územnej súdržnosti
• M6C1. Blízke siete,
zariadenia a telemedicína
pre miestnu zdravotnú
starostlivosť
• M6C2. Inovácie, výskum
a digitalizácia
vnútroštátnych služieb
zdravotnej starostlivosti

Zdravie, hospodárska,
sociálna
a inštitucionálna
odolnosť
domácnosti, komunita
a tretí sektor
• M5C3. Osobitné
intervencie v záujme
územnej súdržnosti
• M6C1. Blízke siete,
zariadenia a telemedicína
pre miestnu zdravotnú
starostlivosť
• M6C2. Inovácie, výskum
a digitalizácia
vnútroštátnych služieb
zdravotnej starostlivosti

Politiky pre ďalšiu
generáciu
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Príloha VI – Prehľad nedostatkov zistených Komisiou vo vzťahu
k odhadovaným celkovým nákladom na plány obnovy
a odolnosti šiestich členských štátov v kontrolovanej vzorke
auditu
Členský štát

Nemecko

Dôvody hodnotenia B v oblasti nákladov
• „Informácie o nákladoch uvedené v pláne sú celkovo v súlade s minimálnymi požiadavkami na výpočet
nákladov … Informácie o nákladoch uvedené v pláne vykazujú rôzny stupeň podrobnosti a dôkladnosti
výpočtov.“
• „… primeranosť, hodnovernosť a doplnkovosť nákladov … sú preukázané v dostatočnom rozsahu.
Podrobnejšie odhady by však mohli poskytnúť väčšiu istotu, že tieto zásady sú splnené.“

Grécko

Španielsko

• „Určitý počet projektov nie je dostatočne podložený nákladmi na iný porovnateľný projekt alebo sa
k citovaným dôkazom nedalo dostať.“
• „… v prípade relatívne malej časti nákladov nie je použitá metodika dostatočne vysvetlená a súvislosť
medzi odôvodnením a odhadovanými nákladmi nie je dostatočne jasná na to, aby bolo možné
považovať náklady za primerané.“
• „… v prípade relatívne malej časti nákladov nie sú k dispozícii dostatočné historické alebo porovnávacie
údaje o kľúčových faktoroch nákladov, aby bolo možné považovať náklady za vierohodné.“
• „Francúzsko predložilo tabuľku s vyčíslením nákladov, ktorá je súčasťou štandardného vzoru,
ale niektoré informácie, najmä údaje o porovnávacích nákladoch, neboli vyplnené.“
• „Francúzsko nepredložilo nezávislé potvrdenie žiadneho z navrhovaných odhadov nákladov.“
• „V opise nákladov na niektoré opatrenia sú určité nedostatky, napríklad opis a odôvodnenie nákladov,
ktoré nezahŕňajú všetky čiastkové opatrenia, chýbajú výpočty na určenie celkových nákladov alebo
v niektorých prípadoch, keď sa odkazuje napr. na štúdie alebo minulé projekty, nie je k dispozícii
podporná dokumentácia.“

Francúzsko

• „Problém sa týka opatrení pozostávajúcich z viacerých čiastkových opatrení, kde metodika priradenia
nákladov k jednotlivým čiastkovým opatreniam nie je vždy úplne jasná.“
• „V prípade malého počtu opatrení nie sú uvedené žiadne výpočty, na základe ktorých sa dospelo
k celkovým nákladom, alebo tieto výpočty nie sú v súlade s požadovaným financovaním alebo
súvisiacimi míľnikmi či cieľmi.“
• „Informácie o nákladoch sú zvyčajne podložené odbornou analýzou alebo predchádzajúcimi
skúsenosťami. V prípade niektorých opatrení chýbalo jasné vysvetlenie, ako sa použili alebo upravili
minulé projekty alebo vykonané štúdie, na základe ktorých sa dospelo k predloženým odhadom
nákladov… V prípade iných opatrení nebola predložená podporná dokumentácia.“
• „Posudzovanie nákladov ex ante na tieto [dopytom riadené] opatrenia má nevyhnutne svoje
obmedzenia, pretože nie vždy je možné vopred zistiť, čo sa presne dosiahne.“
• „V opise nákladov na niektoré opatrenia sú určité nedostatky, napríklad opis a odôvodnenie nákladov,
ktoré nezahŕňajú všetky čiastkové opatrenia, uvedená metodika a výpočty sa niekedy nezhodujú
s navrhnutými sumami alebo v niektorých prípadoch, keď sa odkazuje napr. na štúdie alebo minulé
projekty, nie je k dispozícii podporná dokumentácia.“
• „Chorvátsko nepredložilo nezávislé potvrdenie žiadneho z navrhovaných odhadov nákladov.“

Chorvátsko

• „Problém sa opakovane týka opatrení pozostávajúcich z viacerých čiastkových opatrení, kde metodika
priradenia nákladov k jednotlivým čiastkovým opatreniam často nie je úplne jasná.“
• „V prípade určitého počtu opatrení nie sú uvedené žiadne výpočty, na základe ktorých sa dospelo
k celkovým nákladom, alebo tieto výpočty nie sú v súlade s požadovaným financovaním alebo
súvisiacimi míľnikmi či cieľmi.“
• „Určitý počet projektov nie je dostatočne podložený nákladmi na iný porovnateľný projekt alebo sa
k citovaným dôkazom nedalo dostať.“

Taliansko

• „Informácie poskytnuté v pláne obnovy a odolnosti Talianska sa v niektorých prípadoch týkajú
konkrétneho druhu nákladov, ktoré sa majú financovať z rôznych programov Únie, ale podrobnosti nie
sú vždy dostatočne jasné alebo jednoducho nie sú uvedené.“

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.
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Príloha VII – Prehľad monitorovacích a vykonávacích štruktúr
v šiestich členských štátoch vybraných do kontrolovanej vzorky
Členský štát

Koordinačný
orgán

Opis systémov v pracovných dokumentoch zamestnancov
Viacúrovňové riadenie, monitorovanie a vykonávacia štruktúra:
• riadiaci výbor zodpovedný za politické vedenie a monitorovanie vykonávania plánu
obnovy a odolnosti;

Chorvátsko

Ústredný
koordinačný orgán
pod ministerstvom
financií

• vykonávací výbor zodpovedný za celkové monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy
a odolnosti;
• orgán, ktorého zriadenie sa plánuje do konca roka 2021, ktorý bude podliehať
ministerstvu financií a jeho úlohou bude operatívna koordinácia a monitorovanie
plánu obnovy a odolnosti;
• vnútroštátny fond pod ministerstvom financií, ktorý je zodpovedný za vypracovanie
a predkladanie žiadostí o platbu a vyhlásení riadiaceho subjektu;
• vykonávacie orgány a agentúry zodpovedné za vykonávanie jednotlivých konkrétnych
opatrení, ako aj za monitorovanie pokroku projektov.
• vykonávanie administratívne riadi ministerstvo hospodárstva, financií a obnovy v úzkej
spolupráci s generálnym sekretariátom;
• generálny sekretariát koordinuje proces vykonávania a monitorovania a v tomto
procese mu pomáha tzv. sekretariát pre obnovu, ktorý je priamo podriadený
predsedovi vlády a ministrovi hospodárstva, financií a obnovy;

Francúzsko

Generálny
sekretariát
pre európske
záležitosti

• sekretariát pre obnovu v úzkej spolupráci s regionálnymi prefektmi a jednotlivými
ministrami monitoruje vykonávanie jednotlivých opatrení;
• vykonávanie reforiem pozorne monitorujú všetky príslušné ministerstvá;
• kontrola míľnikov a cieľov je delegovaná na ministerstvá zodpovedné za vykonávanie
jednotlivých zložiek; každé ministerstvo si vytvorí systém vnútornej kontroly
vymedzený ministerstvom hospodárstva, financií a obnovy;
• uskutočňujú sa overovania, inšpekcie a audity na zaistenie účinnosti týchto systémov
a na kontrolu kvality zasielaných údajov;
• riadenie a overovanie, ktoré majú vykonávať príslušné ministerstvá, sa dokumentuje
v tzv. chartes de gestion, ktoré sa ešte len pripravujú.
• vyhradený útvar na ministerstve financií bude monitorovať vykonávanie a zároveň
koordinovať monitorovanie a podávanie správ o pokroku v spolupráci s ostatnými
ministerstvami;

Nemecko

Spolkové
ministerstvo financií

• bude vykonávať kvalitatívne kontroly všetkých finančných údajov a predkladať žiadosti
o platby;
• koordinačná funkcia útvaru vychádza zo zavedených vnútroštátnych mechanizmov
a predpisov;
• útvar pozostáva z tímu ekonómov a odborníkov na rozpočtovú kontrolu s príslušnými
skúsenosťami a znalosťami.
• hlavným orgánom pre koordináciu vykonávania a monitorovania bude nedávno
zriadená Agentúra pre koordináciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá
bude pôsobiť ako (jediný) sprostredkovateľ medzi Európskou komisiou a gréckymi
orgánmi;

Grécko

Agentúra
pre koordináciu
Mechanizmu
na podporu obnovy
a odolnosti

• zodpovedá za overovanie plnenia míľnikov a cieľov, aktívne monitorovanie pokroku
projektov a predkladanie žiadostí o platby Európskej komisii po overení ich
dokončenia;
• celková zodpovednosť za realizáciu jednotlivých konkrétnych opatrení je v právomoci
príslušného ministerstva;
• všetky opatrenia z plánu obnovy a odolnosti vykonávajú vnútroštátne orgány
(tzv. vykonávacie orgány), ktoré vymenúva príslušné ministerstvo;
• na dodržiavanie zásad správneho finančného riadenia dohliada výbor pre finančný
audit, ktorý je súčasťou generálneho sekretariátu pre fiškálnu politiku (hlavný štátny
účtovný úrad) ministerstva financií.
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Členský štát

Koordinačný
orgán

Opis systémov v pracovných dokumentoch zamestnancov
na monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti sa má vytvoriť niekoľko
koordinačných štruktúr:
• riadiaci výbor zriadený pri predsedníctve Rady ministrov, ktorý riadi a koordinuje
vykonávanie plánu obnovy a odolnosti;
• poradný orgán pre sociálny dialóg zložený zo zástupcov sociálnych partnerov a ďalších
príslušných zainteresovaných strán vrátane miestnych subjektov;
• technický sekretariát zriadený pri predsedníctve Rady ministrov na podporu činností
riadiaceho výboru a poradného orgánu;

Taliansko

Ústredná
koordinačná
štruktúra
pod ministerstvom
financií

• ústredná koordinačná štruktúra na ministerstve hospodárstva a financií, ktorá bude
vykonávať celkovú koordináciu a monitorovanie vykonávania plánu obnovy
a odolnosti (aj vo vzťahu k míľnikom a cieľom), kontrolu správnosti postupov,
výdavkov a podávania správ a technickú a prevádzkovú podporu jednotlivých fáz
vykonávania; bude takisto pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto pre Európsku
komisiu na vnútroštátnej úrovni;
• hodnotenie výsledkov plánu obnovy a odolnosti zabezpečuje ministerstvo
hospodárstva a financií;
• na úrovni každej ústrednej správy sa určia koordinačné štruktúry, ktoré budú
poverené riadením, monitorovaním, podávaním správ a kontrolou príslušných
intervencií vrátane dohľadu nad ich vykonávaním a pokrokom pri dosahovaní míľnikov
a cieľov;
• predpokladá sa prijatie dočasných zamestnancov na posilnenie administratívnych
kapacít na účely monitorovania a vykonávania;
• vytvorí sa nový integrovaný informačný systém (tzv. ReGiS) a súčasné systémy sa
prispôsobia až do sfunkčnenia systému ReGiS;
• existujúci útvar auditu – generálny inšpektorát pre finančné vzťahy s Európskou úniou
v rámci ministerstva hospodárstva a financií – bude poverený koordináciou systémov
auditu a vykonávaním kontrol s podporou Štátneho územného účtovného úradu.
• vykonávanie plánu obnovy a odolnosti bude monitorovať komisia pre obnovu,
transformáciu a odolnosť na čele s predsedom vlády;

Španielsko

Generálny
sekretariát
pre európske fondy
v rámci ministerstva
financií

• v práci jej bude pomáhať technický výbor zložený z 20 členov verejnej správy, ktorému
bude predsedať generálny sekretár pre európske fondy; generálny sekretariát
pre európske fondy bude pripravovať žiadosti o platby;
• zodpovedným orgánom vo vzťahu k Európskej komisii je novozriadený generálny
sekretariát pre európske fondy na ministerstve financií; bude kľúčový pri monitorovaní
predkladania žiadostí o platby;
• za prijímanie opatrení na dosahovanie príslušných míľnikov a cieľov zodpovedá
ministerstvo zodpovedné za príslušné opatrenie;
• hlavný kontrolór štátnej správy bude vykonávať kontroly a overovať splnenie míľnikov
a cieľov, ako aj dosiahnuté výsledky.

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.
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Príloha VIII – Prehľad osobitných míľnikov týkajúcich sa
vykonávania, monitorovania a kontrolných systémov v šiestich
vybraných členských štátoch
Členský štát

Osobitné míľniky

Nemecko

• Žiadny ďalší míľnik.

Grécko

• Nadobudnutie právneho mandátu orgánu auditu a zriadenie systému auditu a kontroly, ktorý a)
zabezpečí zber údajov a monitorovanie plnenia míľnikov a cieľov; b) umožní prípravu vyhlásení
riadiaceho subjektu a správy o audite, ako aj žiadostí o platby a c) zavedie potrebné postupy na zber
a uchovávanie údajov o príjemcoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a skutočných vlastníkoch v súlade
s článkom 22 nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti pred predložením prvej žiadosti
o platbu. Vypracuje sa osobitná audítorská správa o vytvorení systému. V prípade, že sa v správe
o audite zistia nejaké nedostatky, odporučia sa v nej nápravné opatrenia. [19-16968 Technická pomoc]

Španielsko

• Zavedenie integrovaného informačného systému, ktorý umožní: a) nahrať plán obnovy a odolnosti
a informácie o vykonávaní a monitorovaní plnenia míľnikov a cieľov; b) vypracovať vyhlásenia
riadiaceho subjektu a správu o audite, ako aj žiadosti o platby a c) zhromažďovať a uchovávať údaje
o príjemcoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a skutočných vlastníkoch v súlade s článkom 22
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Pripraví sa osobitná audítorská správa
o vytvorení systému. V prípade, že sa v správe o audite zistia nejaké nedostatky, odporučia sa v nej
nápravné opatrenia. [C11.I5]
• Nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa vymedzia postupy a formát informácií, ktoré sa majú
poskytnúť na účely monitorovania plánu obnovy a odolnosti a účtovnej realizácie výdavkov. [C11.R5]

Francúzsko

• Zavedenie kontrol a audítorských postupov prostredníctvom týchto dvoch prvkov: a) podpísanie
obežníka predsedom vlády, v ktorom sa stanovia úlohy a povinnosti koordinačného orgánu
a ministerstiev a postup zberu a uchovávania údajov týkajúcich sa ukazovateľov vrátane zabezpečenia
ich spoľahlivosti a prístupu k zozbieraným údajom pre všetky typy konečných príjemcov; b) dokončenie
správy, ktorá obsahuje opis plánovanej stratégie auditu vrátane opisu audítorskej činnosti týkajúcej sa
žiadostí o platby.
• Zmeny štatútu Agentúry pre audit systému na vykonávanie programov Európskej únie, ktorými sa
vymedzí mandát agentúry na vytváranie a vykonávanie systémových auditov a kontrol súvisiacich
s národným plánom obnovy a odolnosti. [C2.1. R2]
• Zriadenie systému vykonávania, auditu a kontroly pre plán obnovy a odolnosti: rozhodnutím
o orgánoch v systéme plánov obnovy a odolnosti sa vymedzia príslušné orgány a zodpovednosti
za vykonávanie úloh pri vykonávaní plánov obnovy a odolnosti. [C2.1.R2]

Chorvátsko

• Posúdenie administratívnych kapacít: vykoná sa analýza pracovného zaťaženia inštitúcií zapojených
do príslušných systémov riadenia a kontroly, pričom sa zohľadní aj zaťaženie vyplývajúce z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti. [C2.1.R2]
• Musí byť zavedený funkčný systém úložiska na monitorovanie implementácie Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti. Tento systém musí zahŕňať minimálne tieto funkcie: a) zber údajov
a monitorovanie plnenia míľnikov a cieľov; b) zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie údajov
požadovaných v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy
a odolnosti. [C2.1. R2]

Taliansko

• Musí byť zavedený funkčný systém úložiska na monitorovanie implementácie RRF. Tento systém musí
zahŕňať minimálne tieto funkcie: a) zabezpečovať zber údajov a monitorovať plnenie míľnikov a cieľov;
b) zhromažďovať, uchovávať a sprístupňovať údaje požadované v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až
iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. [M1C1-68, reform 1.9]

Zdroj: EDA na základe pracovných dokumentov Komisie.
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Príloha IX – Maximálny finančný príspevok z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti v porovnaní s mierou čerpania
a pridelenými prostriedkami v rámci európskych štrukturálnych
a investičných fondov
Miera čerpania prostriedkov z EŠIF 2014 – 20201

Alokácia na politiku súdržnosti 2014 – 20202
Alokácia na politiku súdržnosti 2021 – 20273
Alokácia na RRF3
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Európska komisia. Údaje o politike súdržnosti: (k 1. júnu 2022). Pozn.: Miera čerpania – percentuálny podiel celkovej sumy pridelenej
členskému štátu, ktorý bol vyplatený.
Výskumná služba Európskeho parlamentu,
https://epthinktank.eu/2014/05/07/structural-and-cohesion-funds-in-the-member-states-an-overview/allocations2014-2020/.
Európska komisia. Dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU: Fakty a čísla.
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Skratky
GR ECFIN: Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti
OJK: odporúčania pre jednotlivé krajiny
POO: Plány podpory obnovy a odolnosti
RECOVER: Pracovná skupina pre obnovu a odolnosť v rámci generálneho sekretariátu
RRF: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
SWD: pracovný dokument útvarov Komisie
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Slovník pojmov
Digitalizácia: posun smerom k začleneniu a využívaniu digitálnych technológií
a digitalizovaných informácií s cieľom zjednodušiť, urýchliť, zefektívniť procesy a úlohy
a/alebo zvýšiť ich hospodárnosť.
Európsky semester: ročný cyklus, ktorý predstavuje rámec pre koordináciu
hospodárskych politík členských štátov EÚ a proces monitorovania.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: mechanizmus finančnej podpory EÚ
na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19 a podporu
zelenej a digitálnej transformácie.
NextGenerationEU: balík finančných prostriedkov na pomoc členským štátom EÚ,
aby sa zotavili z hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19.
Odporúčania pre jednotlivé krajiny: každoročné usmernenia, ktoré Komisia vydáva
v rámci európskeho semestra jednotlivým členským štátom v súvislosti s ich
makroekonomickými, rozpočtovými a štrukturálnymi politikami.
Plán obnovy a odolnosti: dokument, v ktorom sa uvádzajú plánované reformy
a investície členského štátu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Pracovný dokument útvarov Komisie: nezáväzný dokument Komisie vypracovaný
na diskusiu buď interne, alebo mimo inštitúcie.
Systém Komisie na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie rizík: nástroj na hĺbkovú
analýzu údajov a hodnotenie rizika, ktorý vyvinula Komisia na podporu riadiacich
orgánov pri správe a riadení európskych štrukturálnych a investičných fondov a fondov
spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Zásada „nespôsobovať významnú škodu“: zásada, že investičné opatrenia by nemali
mať zásadný škodlivý environmentálny vplyv.
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Odpovede Komisie
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=61946

Harmonogram
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=61946
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Audítorský tím
V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík
a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami.
EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa
zohľadňujú riziká z hľadiska výkonnosti či zhody, výška súvisiacich príjmov alebo
výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.
Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora IV Regulácia trhov
a konkurencieschopné hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Mihails Kozlovs. Audit
viedla členka EDA Ivana Maletić, podporu jej poskytla vedúca kabinetu Sandra Diering
a atašé kabinetu Tea Japunčić, hlavná manažérka Sabine Hiernaux-Fritsch, vedúci úlohy
Giuseppe Diana a Daniela Hristova, Marion Schiefele a Jacques Sciberras, audítorky
a audítor. Jazykovú podporu poskytol Michael Pyper.
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Vo februári 2021 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie,
ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,
ktorého účelom je zmierniť hospodársky a sociálny vplyv
pandémie COVID-19. Na to, aby členské štáty mohli využívať
finančnú podporu EÚ, musia predložiť národné plány podpory
obnovy a odolnosti. Preskúmali sme posúdenie týchto plánov
obnovy a odolnosti Komisiou a zistili sme, že vzhľadom
na zložitosť procesu a časové obmedzenia bolo toto posúdenie
celkovo primerané. V tomto procese sme však zistili viacero
nedostatkov, ako aj riziká, ktoré ohrozujú úspešnú implementáciu
plánov. Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie postupov
Komisie pre budúce hodnotenia a na obmedzenie rizík a výziev,
ktoré by mohli ovplyvniť vykonávanie týchto plánov.
Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku
ZFEÚ.

