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Podľa článku 287 ods. 1 a ods. 4 ZFEÚ, článku 258 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
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č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, 
a článku 43 nariadenia Rady (EÚ) 2018/1877 z 26. novembra 2018 o finančných pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond a o zrušení nariadenia (EÚ) 2015/323 

 

Dvor audítorov Európskej únie prijal na svojom zasadnutí 
dňa 9. novembra 2020  

 

správu o výkonnosti rozpočtu EÚ –  
stav na konci roka 2019 
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udeľujúcim absolutórium a ostatným inštitúciám. 
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Všeobecný úvod 
0.1. Za rozpočtový rok 2019 sme našu výročnú správu rozdelili na dve samostatné
časti. Táto časť sa zaoberá výkonnosťou výdavkových programov financovaných 
z rozpočtu EÚ. 

0.2. Prvýkrát sa v rámci pilotného projektu v našich výročných správach venujeme
výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktorá je správou Komisie o výkonnosti rozpočtu 
EÚ na vysokej úrovni. Vzhľadom na to, že sa uverejňuje na konci júna roku n + 1, 
v minulosti sme neboli schopní zahrnúť ju do našej výročnej správy, ktorú zvyčajne 
uverejňujeme na začiatku októbra. 

0.3. Táto správa je rozdelená na sedem kapitol:

o Kapitola 1 sa venuje dôležitým aspektom výkonnostného rámca rozpočtu EÚ:
vykazovania výkonnosti na vysokej úrovni zo strany Komisie v podobe výročnej
správy o riadení a výkonnosti a programových vyhlásení. Preskúmali sme,
či Komisia zaviedla dôkladný postup na vypracúvanie týchto správ a či správy
poskytujú jasný, celkový a vyvážený prehľad o výkonnosti výdavkových programov
EÚ. Na zodpovedanie týchto otázok sme analyzovali príslušné správy a interné
postupy Komisie a uskutočnili sme rozhovory so zamestnancami Komisie.

o V kapitolách 2 až 6 preskúmavame výsledky dosiahnuté prostredníctvom
programov EÚ realizovaných v okruhoch 1a, 1b, 2, 3 a 4 viacročného finančného
rámca na obdobie 2014 – 2020. Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných
informácií o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa
realizovali výdavkové programy EÚ. Spomedzi 58 výdavkových programov sme
vybrali deväť, ktoré spolu predstavujú približne tri štvrtiny všetkých platieb
uhradených do konca roka 2019 na základe záväzkov z viacročného finančného
rámca na obdobie 2014 – 2020. Pri posudzovaní sme vychádzali z informácií
o výkonnosti pochádzajúcich od Komisie (vrátane výročnej správy o riadení
a výkonnosti, ukazovateľov výkonnosti a hodnotení) a z najnovších zistení z našich
vlastných auditov a preskúmaní, ak boli k dispozícii. Overili sme hodnovernosť
informácií Komisie o výkonnosti a ich súlad s našimi zisteniami, nekontrolovali
sme však ich spoľahlivosť. Pri analýze ukazovateľov výkonnosti sme ich
klasifikovali ako ukazovatele vstupov/výstupov/výsledkov a ukazovatele vplyvu.
Takisto sme posudzovali, či ich plnenie postupuje podľa plánu, t. j. či je
pravdepodobné, že budú dosiahnuté cieľové hodnoty. Výkonnosť sme preskúmali
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aj na základe vzorky transakcií, ktoré sme kontrolovali na účely vyhlásenia 
o vierohodnosti.

o V kapitole 7 predkladáme výsledky kontroly prijatia opatrení na základe
audítorských odporúčaní, ktoré sme uviedli v osobitných správach uverejnených
v roku 2016.

0.4. Svoj prístup a metodiku vypracúvania tejto správy vysvetľujeme v dodatku.

0.5. Našou snahou je prezentovať pripomienky jasne a stručne. Nie vždy je možné
vyhnúť sa používaniu termínov, ktoré sú špecifické pre EÚ, jej politiky a rozpočet 
či účtovníctvo a audit. Na našej webovej stránke sme zverejnili glosár1 s definíciami 
a vysvetlením väčšiny týchto špecifických termínov. Termíny definované v glosári sa 
v jednotlivých kapitolách pri prvej zmienke objavujú v kurzíve. 

0.6. Ďakujeme Komisii za vynikajúcu spoluprácu pri príprave tejto správy. V tejto
správe sa uvádzajú aj odpovede Komisie na naše pripomienky. 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARY-
AR_2019_SK.pdf 
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Úvod 1.1.-1.4.

Postup vypracovania správ o výkonnosti na vysokej 
úrovni 1.5.-1.23.

Nastavenie podávania správ o výkonnosti sa naďalej zlepšuje 1.5.-1.7. 

Komisia má dobré postupy na prípravu správ o výkonnosti 
na vysokej úrovni 1.8.-1.12. 

Komisia nekontroluje ani nezaručuje spoľahlivosť informácií 
o výkonnosti v plnej miere 1.13.-1.23. 
Údaje z monitorovania z členských štátov nie sú úplne spoľahlivé, 
ale Komisia prijíma kroky na zmiernenie rizík 1.14.-1.18. 

Výbor pre kontrolu regulácie vydáva záporné stanovisko k 40 % 
hodnotení, ktoré skúma 1.19.-1.21. 

Komisia jasne neuvádza spoľahlivosť informácií o výkonnosti 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 
vyhláseniach 1.22.-1.23. 

Kvalita správ o výkonnosti na vysokej úrovni 1.24.-1.39.

Napriek pokroku je kvalita niektorých ukazovateľov 
výkonnosti naďalej problematická 1.24.-1.25. 

Určitý pokrok v rámci zahrnutia rôznych súborov cieľov 
v správach 1.26.-1.28. 

Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 
vyhláseniach sa viac informuje o účinnosti a menej 
o efektívnosti a hospodárnosti 1.29.-1.30. 

Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 
vyhláseniach sa vysvetľuje kontext a vonkajšie faktory 
v rôznej miere 1.31.-1.32. 

Komisia začala vykonávať systematické posudzovanie 
výkonnosti 1.33.-1.37. 
Nové posudzovanie výkonnosti len čiastočne zahŕňa špecifické ciele 1.35. 

Oddiely o výkonnosti nie vždy zahŕňajú podrobnú analýzu 1.36. 
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Úvod 
1.1. Európska únia (EÚ) realizuje svoje politiky prostredníctvom kombinácie 
výdavkových programov (ako sú Kohézny fond alebo Horizont 2020), financovaných 
alebo spolufinancovaných z rozpočtu EÚ a nevýdavkových nástrojov politiky (najmä 
regulácie). 

1.2. Súčasný viacročný finančný rámec (VFR) má sedemročné trvanie (od roku 2014 
do roku 2020) a poskytuje 1 092 mld. EUR v rámci výdavkov. V tabuľke 1.1 je 
zobrazené rozdelenie VFR na päť operačných okruhov a 58 výdavkových programov. 
Každý z týchto programov má určitý počet cieľov stanovených v právnych predpisoch. 

Tabuľka 1.1 – VFR na roky 2014 – 2020 

Okruh VFR 
Strop na roky 
2014 – 2020 
(v mld. EUR) 

Počet programov 

1a – Konkurencieschopnosť 142,1 23 

1b – Súdržnosť 371,4 4 

2 – Prírodné zdroje 420,0 5 

3 – Bezpečnosť a občianstvo 17,7 11 

4 – Globálna Európa 66,3 15 

Administratíva a osobitné nástroje 74,7 neuvedené 

CELKOVÝ SÚČET 1 092,2 58 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

1.3. Na ilustrácii 1.1 sú znázornené správy Komisie na vysokej úrovni týkajúce sa 
výkonnosti: 

o Výročná správa o riadení a výkonnosti je hlavná správa Komisie o výkonnosti 
rozpočtu EÚ. Je súčasťou integrovaného súboru finančných správ a správ 
o zodpovednosti Komisie1 a tvorí hlavný podklad pre ročný postup udeľovania 

                                                      
1 Článok 247 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tento integrovaný súbor finančných 

správ a správ o zodpovednosti zahŕňa aj konsolidovanú účtovnú závierku, dlhodobú 
prognózu budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu počas 
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absolutória. Je založená na výročných správach o činnosti predložených 
generálnymi riaditeľmi Komisie a inými povoľujúcimi úradníkmi vymenovanými 
delegovaním. Skladá sa z dvoch oddielov: 

o V oddiele 1 – Výkonnosť a výsledky sa posudzuje pokrok pri dosahovaní 
cieľov politiky a zohľadňujú sa ukazovatele výkonnosti2. 

o V oddiele 2 – Vnútorná kontrola a finančné riadenie sa uvádzajú výsledky 
Komisie v oblasti riadenia a ochrany rozpočtu EÚ. 

o V programových vyhláseniach sa uvádza dosiahnutý pokrok pri realizácii cieľov 
každého výdavkového programu, a to na základe súboru ukazovateľov 
a sprievodných informácií o vykonávaní programu. Zohrávajú kľúčovú úlohu 
v rámci postupu prijímania rozpočtu. Komisia je povinná3 pripojiť ich k návrhu 
rozpočtu s cieľom odôvodniť výšku rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje. 
Programové vyhlásenia zahŕňajú vyše 1 000 ukazovateľov. 

o Výročné správy o činnosti sú správy o riadení predložené generálnymi riaditeľmi 
Komisie (a inými povoľujúcimi úradníkmi vymenovanými delegovaním) kolégiu 
komisárov. Ich hlavným cieľom je poskytnúť prehľad výkonnosti príslušného 
generálneho riaditeľstva (GR) (a nie programov, ktoré spravuje). Výročné správy 
o činnosti poskytujú aj finančné informácie a informácie o riadení vrátane 
vyhlásenia o vierohodnosti podpísaného každým generálnym riaditeľom, v ktorom 
sa uvádza, že zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné záruky, že výdavky 
sa realizovali zákonne a správne a že zdroje sa použili na zamýšľané účely 
a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. 

o Súhrnná správa o činnosti Európskej únie ide nad rámec rozpočtu EÚ a vzťahuje 
sa na širšie politiky EÚ, zoskupené do tematických kapitol zodpovedajúcich 
desiatim prioritám Junckerovej Komisie (2014 – 2019). 

                                                      
nasledujúcich piatich rokov, výročnú správu o vnútorných auditoch a správu o opatreniach 
prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória. 

2 Článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 247 ods. 1 písm. e) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

3 Článok 41 ods. 1 a článok 41 ods. 3 písm. h) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Ilustrácia 1.1 – Kľúčové správy Komisie o výkonnosti 

 
Zdroj: EDA. 

1.4. Táto kapitola sa vzťahuje na dve hlavné správy týkajúce sa priamo výkonnosti 
rozpočtu EÚ a jeho výdavkových programov: výročnú správu o riadení a výkonnosti 
(oddiel 1) a programové vyhlásenia. Preskúmali sme výber deviatich výdavkových 
programov, ktoré spolu predstavujú 74 % platieb uskutočnených do konca roka 2019 
v rámci piatich operačných okruhov súčasného VFR. V dodatku je predstavená naša 
metodika. V prílohe 1.1 sú prezentované výsledky opatrení prijatých v nadväznosti 
na naše odporúčania uvedené v kapitole 3 našej výročnej správy za rok 2016. 
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Postup vypracovania správ 
o výkonnosti na vysokej úrovni 

Nastavenie podávania správ o výkonnosti sa naďalej zlepšuje 

1.5. Na ilustrácii 1.2 je znázornené, ako sa podávanie správ Komisie o výkonnosti 
vyvinulo zo zberu nesúrodých správ na koherentnejší súbor. V rámci tohto pozitívneho 
vývoja sa v plnej miere nevenuje pozornosť našim minulým pripomienkam4, pokiaľ ide 
o prístupnosť informácií o výkonnosti. 

Ilustrácia 1.2 – Podávanie správ Komisie o výkonnosti v priebehu času 

 
Zdroj: EDA. 

1.6. Postup návrhu rozpočtu na rok 2019 priniesol inováciu: „prehľad výkonnosti 
programov“ (PPO), v ktorom Komisia uvádza zhrnutie programových vyhlásení. Tento 
dokument stručne predstavuje každý výdavkový program, a to na základe výberu 
ukazovateľov programových vyhlásení. 

                                                      
4 Pozri bod 3.73 ods. 6 našej výročnej správy za rok 2016. 
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1.7. Pri tohtoročných správach (uverejnených v roku 2020) došlo k trom 
významným zlepšeniam: 

o Prehľad výkonnosti programov sa stal prílohou k výročnej správe o riadení 
a výkonnosti, čím sa vytvorilo prepojenie medzi prijatím rozpočtu a postupmi 
udelenia absolutória. Rozpočtový orgán teraz môže opätovne preskúmať 
ukazovatele programových vyhlásení zahrnuté do prehľadu výkonnosti programov 
pri posudzovaní plnenia rozpočtu, pričom tie isté ukazovatele použil dva roky 
predtým na podporu rozhodnutia schváliť rozpočet. 

o Programové vyhlásenia aj prehľad výkonnosti programov teraz obsahujú oddiely, 
v ktorých má Komisia v úmysle poskytovať výslovné posúdenie výkonnosti 
každého programu. 

o Hoci programové vyhlásenia priložené k návrhu rozpočtu na rok 2021 sa už týkajú 
nasledujúceho obdobia VFR (2021 – 2027), predstavujú ukazovatele a správy 
o výkonnosti programov v rámci VFR na roky 2014 – 2020. Líši sa to od konca 
predchádzajúceho obdobia (2007 – 2013): programové vyhlásenia k návrhu 
rozpočtu na rok 2014, uverejnené v roku 2013, sa nevzťahovali na výkonnosť 
programov na roky 2007 – 2013. Táto zmena je užitočná, lebo ako je znázornené 
na ilustrácii 1.3, programy prinášajú výsledky aj dlho po skončení ich príslušného 
obdobia VFR. 

Ilustrácia 1.3 – Výdavkové programy prinášajú výsledky aj po skončení 
obdobia VFR 

 
Zdroj: EDA. 

Komisia má dobré postupy na prípravu správ o výkonnosti 
na vysokej úrovni 

1.8. Vypracúvanie výročných správ o riadení a výkonnosti a programových vyhlásení 
sa riadi jasne stanovenými, každoročne aktualizovanými postupmi, na ktorých sa 
podieľajú dva „ústredné útvary“ Komisie (Generálny sekretariát a Generálne 

2033 20342014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VFR na roky 2014 – 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

VFR na roky 2021 – 2027
2028 2029 2030 2031 2032

VFR na roky 2028 – 2034

Na tejto ilustrácii je znázornené, aký je približný časový odstup medzi vynaložením finančných prostriedkov na 
program a výsledkami dosiahnutými realizáciou programu. Skutočný časový profil výdavkov a dosiahnutia 
výsledkov sa medzi programami a obdobiami VFR líši.
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riaditeľstvo pre rozpočet (GR BUDG)), jednotlivé generálne riaditeľstvá zodpovedné 
za riadenie výdavkových programov a kolégium komisárov. V tabuľke 1.2 sú 
znázornené úlohy jednotlivých zúčastnených strán. 

Tabuľka 1.2 – Podávanie správ o výkonnosti na vysokej úrovni zo strany 
Komisie je založené na jasne stanovených postupoch 

Správa 
o výkonnosti 

Ústredné útvary 
(GR BUDG/SG) GR Kolégium 

Výročná 
správa 
o riadení 
a výkonnosti 

o pripravujú návrh správy 

o riadia sa strategickými 
usmerneniami od správnej 
rady organizácie 

o konzultujú s príslušnými 
generálnymi riaditeľstvami 

o určujú hlavné 
otázky/body, 
ktoré sa majú 
zahrnúť 
do výročnej 
správy o riadení 
a výkonnosti, 
vo svojich 
programových 
vyhláseniach 
a výročnej 
správe 
o činnosti 

o poskytujú 
spätnú väzbu 
k návrhom 

o zabezpečuje 
konzistentnosť 
politických 
posolstiev 

o prijíma správu 

Prehľad 
výkonnosti 
programov 
(príloha 
k výročnej 
správe 
o riadení 
a výkonnosti) 

o vypracúvajú návrh správy 

o vyberajú ukazovatele 
programových vyhlásení, 
ktoré sa majú zahrnúť 

o navrhujú metodiku 
na dosahovanie cieľových 
výpočtov 

o konzultujú s príslušnými 
generálnymi riaditeľstvami 

o určujú hlavné 
otázky/body, 
ktoré sa majú 
zahrnúť 
do prehľadu 
výkonnosti 
programov, 
vo svojich 
programových 
vyhláseniach 
a výročnej 
správe 
o činnosti 

o poskytujú 
spätnú väzbu 
k návrhom 

o zabezpečuje 
konzistentnosť 
politických 
posolstiev 

o prijíma správu 
(ako súčasť 
výročnej 
správy 
o riadení 
a výkonnosti) 
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Správa 
o výkonnosti 

Ústredné útvary 
(GR BUDG/SG) GR Kolégium 

Programové 
vyhlásenia 

o vydávajú 
vzory/pokyny/usmernenia 
(tzv. rozpočtový obežník) 
a poskytujú odbornú 
prípravu 

o skúmajú návrhy a zasielajú 
spätnú väzbu príslušným 
generálnym riaditeľstvám 

o zbierajú údaje 
pre ukazovatele 

o pripravujú 
návrhy 

o prijíma správu 
(ako súčasť 
návrhu 
rozpočtu) 

Výročná 
správa 
o činnosti 

o vydávajú 
vzory/pokyny/usmernenia 

o skúmajú návrhy a zasielajú 
spätnú väzbu príslušným 
generálnym riaditeľstvám 

o organizujú partnerské 
preskúmania 

o vypracúvajú 
návrh správy 

o schvaľujú 
správu 
(generálni 
riaditelia) 

o rozhoduje 
o ďalšom 
postupe 

Zdroj: EDA. 

1.9. Základné požiadavky na podávanie správ o výkonnosti Komisiou sú stanovené 
v ZFEÚ, nariadení o rozpočtových pravidlách a iných právnych predpisoch. Okrem toho 
usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu5 poskytujú normy pre dva kľúčové vstupy 
pre programové vyhlásenia a výročnú správu o riadení a výkonnosti: informácie 
o monitorovaní (vrátane ukazovateľov výkonnosti) a hodnotenia (vplyvu opatrení 
politiky). 

1.10. Každý rok ústredné útvary Komisie premietnu tieto požiadavky 
do podrobných pokynov, usmernení a vzorov, ktoré zahŕňajú otázky ako: 

o zmeny v obsahu a štruktúre správ, 

o používanie zdrojov informácií o výkonnosti vrátane ukazovateľov výkonnosti, 
hodnotení a správ EDA, 

                                                      
5 Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu, SWD(2017) 350. 

18

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf


  

 

o pravidlá pre preskúmanie ústrednými útvarmi a partnerské preskúmanie inými 
generálnymi riaditeľstvami na zabezpečenie kvality a harmonizácie, 

o čiastkové ciele s jasnými lehotami na zabezpečenie včasného uverejnenia. 

1.11. Ústredné útvary nevydávajú pokyny pre samotnú výročnú správu o riadení 
a výkonnosti (vrátane prehľadu výkonnosti programov), lebo sú priamo zodpovedné 
za jej návrh. Dostanú však usmernenie od správnej rady organizácie Komisie. 

1.12. Ústredné útvary takisto vyberajú ukazovatele programových vyhlásení, ktoré 
sa majú zahrnúť do výročnej správy o riadení a výkonnosti (do prílohy k nej – prehľadu 
výkonnosti programov). V prípade deviatich výdavkových programov, ktoré sme 
preskúmali, sme konštatovali, že výber ukazovateľov v prehľade výkonnosti programov 
mal tendenciu vykazovať pozitívnejší obraz než úplný súbor, na ktorý sa vzťahujú 
programové vyhlásenia. Ako sa uvádza v tabuľke 1.3, v prehľade výkonnosti 
programov sme posúdili 68 % ukazovateľov ako na dobrej ceste dosiahnuť ciele, 
v porovnaní so 44 % ukazovateľov v programových vyhláseniach. Okrem toho 
na základe ukazovateľov vybraných pre prehľad výkonnosti programov sa preukázal 
priemerný pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa na úrovni 64 %, v porovnaní so 46 % 
pre všetky ukazovatele v programových vyhláseniach. 

Tabuľka 1.3 – Ukazovatele vybrané pre prehľad výkonnosti programov 
vykazujú pozitívnejší obraz ako ukazovatele v programových 
vyhláseniach 

 
Ukazovatele 

v programových 
vyhláseniach 

Ukazovatele vybraté 
pre prehľad výkonnosti 

programov 

Všetky ukazovatele 258 71 

Ukazovatele „na dobrej 
ceste“ 114 (44 %) 48 (68 %) 

Priemerný pokrok 
pri dosahovaní cieľa 46 % 64 % 

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021 
a výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2019 (príloha 1: prehľad výkonnosti programov, 
s. 73 – 215). 
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Komisia nekontroluje ani nezaručuje spoľahlivosť informácií 
o výkonnosti v plnej miere 

1.13. Výročná správa o riadení a výkonnosti a programové vyhlásenia sú založené 
na údajoch z monitorovania a hodnoteniach programov. 

Údaje z monitorovania z členských štátov nie sú úplne spoľahlivé, 
ale Komisia prijíma kroky na zmiernenie rizík 

1.14. Väčšina údajov z monitorovania, z ktorých vychádzajú ukazovatele 
výkonnosti, pochádza zo správ predložených členskými štátmi alebo z údajov 
vytvorených generálnym riaditeľstvom, ktoré má daný program na starosti. Niektoré 
údaje vytvoril Eurostat alebo medzinárodné organizácie. 

1.15. Pri porovnaní programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2020 
s vyhláseniami pre návrh rozpočtu na rok 2021 sme zistili, že v prípade tretiny všetkých 
ukazovateľov v našej vzorke boli v tomto roku pozmenené údaje, ktoré boli vykázané 
minulý rok (pozri tabuľku 1.4). V jednej tretine týchto úprav sa prekročilo 50 % 
pôvodne vykázanej hodnoty. K úpravám smerom nahor došlo dvakrát častejšie ako 
k úpravám nadol. Z takýchto častých úprav, či už z dôvodu opravy chýb, ktoré vznikli 
pri zadávaní údajov, alebo dostupnosti aktualizovaných, presnejších údajov, vyplýva, 
že s vykázanými hodnotami treba zaobchádzať obozretne. 

Tabuľka 1.4 – V jednej tretine ukazovateľov bola potrebná oprava 
vykázaných údajov 

Prípady s úpravou smerom nadol o  Prípady s úpravou smerom nahor o 

viac než 
50 % 10 – 50 % 1 – 10 % 1 – 10 % 10 – 50 % viac než 50 % 

3 % 5 % 4 % 7 % 5 % 8 % 

Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2020 
a programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021. 

1.16. Generálne riaditeľstvá pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) 
a pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) zmiernili riziko nespoľahlivých údajov. 
Obidve generálne riaditeľstvá získali údaje pre väčšinu svojich ukazovateľov z členských 
štátov. Zistili sme, že GR AGRI aj GR REGIO vykonali automatizované kontroly kvality 
údajov prijatých z členských štátov. Tieto kontroly zahŕňali aspekty ako úplnosť, 
hodnovernosť a konzistentnosť údajov. Zistené problémy sa ďalej riešili s príslušnými 
inštitúciami v dotknutých členských štátoch. 
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1.17. Okrem toho GR REGIO vykonalo niekoľko tematických auditov v členských
štátoch zameraných na spoľahlivosť údajov o výkonnosti (pozri rámček 1.1). Tieto 
audity súviseli s jednorazovou udalosťou v roku 2019: pridelením prostriedkov 
z „výkonnostnej rezervy“ Kohézneho fondu – pridelenie rozpočtových prostriedkov 
na priority, ktorých čiastkové ciele boli dosiahnuté (pozri aj bod 3.23). Ich účelom bolo 
zmierniť riziko vykázania nesprávnych alebo nadhodnotených výstupov a výsledkov, 
ktoré by mohli viesť k nesprávnemu prideleniu prostriedkov z výkonnostnej rezervy. 
GR AGRI neuskutočnilo porovnateľné audity. 

Rámček 1.1 

Príklady problematických otázok spojených so spoľahlivosťou údajov 
zistených v auditoch GR REGIO v členských štátoch 

V súvislosti s uvoľnením výkonnostnej rezervy GR REGIO vykonalo 26 auditov 
v 14 členských štátoch. V ôsmich prípadoch6 sa zistili závažné nedostatky, ako 
napríklad: 

o manuálna agregácia údajov (namiesto automatickej) a chýbajúce jasné
postupy na agregáciu a overovanie údajov o ukazovateľoch, čo viedlo
k chybám,

o nedostatok audítorských záznamov,

o nezrovnalosti medzi údajmi o výkonnosti v informačných systémoch a zdrojmi
týchto údajov,

o nedostatočné pokyny pre prijímateľov,

o chýbajúce alebo nedostatočné overovanie zo strany riadiaceho orgánu.

V auditoch sa takisto vyzdvihli osvedčené postupy ako: 

o rozvoj platformy na elektronickú výmenu informácií medzi prijímateľmi
a orgánmi zodpovednými za program v rôznych regiónoch a v rámci
jednotlivých fondov,

o vytvorenie osobitnej skupiny na monitorovanie a hodnotenie, umožňujúcej
riadiacemu orgánu získavať a zachovávať odborné znalosti.

6 Zdroj: Spoľahlivosť ukazovateľov výkonnosti – spätná väzba z auditov Európskej komisie, 
schôdza siete pre hodnotenie, Brusel, REGIO C.3 (Audit II), 20. júna 2018. 
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1.18. Generálne riaditeľstvá podliehajú auditom Útvaru Komisie pre vnútorný 
audit (IAS). Viedlo to k zlepšeniam v spoľahlivosti údajov o výkonnosti: 

o V audite z roku 2016 o návrhu systému GR AGRI na meranie výkonnosti útvar IAS 
zistil významné nedostatky, pokiaľ ide o jeho nastavenie cieľov, ukazovatele, ktoré 
používal, a jeho zber údajov. Útvar konštatoval, že tieto nedostatky môžu narušiť 
schopnosť GR AGRI monitorovať, hodnotiť a podávať správy o výkonnosti SPP 
v rokoch 2014 – 20207. Odvtedy GR AGRI podľa útvaru IAS zlepšilo8 zber údajov 
a dostupnosť vydávaním usmernení9 a uverejňovaním väčšieho množstva údajov 
o ukazovateľoch10. 

o V roku 2019 útvar IAS vykonal audit monitorovania výkonnosti GR REGIO, 
Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR 
EMPL) a Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR 
MARE)11. V prípade GR REGIO a GR EMPL zistil nedostatky v spoľahlivosti údajov 
o výkonnosti. Útvar IAS odporučil, že GR REGIO by malo poskytnúť jasné pokyny 
orgánom auditu a dospieť k záveru o stupni uistenia získaného na základe ich 
práce, pokiaľ ide o spoľahlivosť údajov o výkonnosti12. V reakcii na to GR REGIO 
a GR EMPL vypracovali spoločný akčný plán, ktorý sa v súčasnosti vykonáva. GR 
REGIO uviedlo vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2019, že malo primerané 

                                                      
7 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Výročná správa predkladaná orgánu 

udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2016 (článok 99 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách), COM(2017) 497, s. 8. 

8 Pracovný dokument útvarov Komisie: Výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu 
absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019, priložená k dokumentu 
„Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov: Výročná správa 
predkladaná orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 
2019“, COM(2020) 268 final, s. 57. 

9 Napríklad usmerňujúci dokument Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting 
on Evaluation in 2017 (Posúdenie výsledkov plánov rozvoja vidieka: Ako sa pripraviť 
na podanie správy o hodnotení v roku 2017), 2016. 

10 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html. 

11 Výročná správa o činnosti GR REGIO za rok 2019, s. 46. 

12 Pracovný dokument útvarov Komisie: Výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu 
absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019, priložená k dokumentu 
„Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov: Výročná správa 
predkladaná orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 
2019“, COM(2020) 268 final, s. 8. 
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uistenie týkajúce sa spoľahlivosti údajov o výkonnosti pre väčšinu programov 
(71 %), ale že existovali nedostatky v uistení z dôvodu nedostatočnej audítorskej 
činnosti (26 % programov) a že niektoré závažné nedostatky pretrvávali (2 %)13. 

Výbor pre kontrolu regulácie vydáva záporné stanovisko k 40 % 
hodnotení, ktoré skúma 

1.19. Hodnotenie je nástroj na posúdenie vplyvu opatrení politiky, ako sú 
výdavkové programy. V nariadení o rozpočtových pravidlách14 sa požadujú „ex ante 
hodnotenia a retrospektívne hodnotenia“ pre všetky „programy a činnosti spojené 
so značnými výdavkami“. V právnych predpisoch, ktorými sa zavádzajú jednotlivé 
výdavkové programy, sa zvyčajne uvádza druh a načasovanie požadovaných hodnotení, 
v niektorých prípadoch vrátane priebežného hodnotenia niekoľko rokov po začatí 
programu. 

1.20. Hodnotenia vykonávajú generálne riaditeľstvá zodpovedné za daný program 
a uverejňujú sa ako pracovné dokumenty útvarov Komisie. Zvyčajne sú podporené 
štúdiami zadanými externým odborníkom, ktoré sa uverejňujú spolu s hodnoteniami. 
Komisia stanovuje referenčný rámec pre takéto štúdie v súlade s usmerneniami 
pre lepšiu právnu reguláciu. V týchto usmerneniach sa stanovujú hlavné pojmy 
a zásady, ako je požiadavka, aby sa hodnotenia zakladali na dôkazoch, a päť kritérií, 
ktoré sa musia použiť pri každom hodnotení: 

o Do akej miery je opatrenie EÚ účinné? 

o Do akej miery je opatrenie EÚ efektívne? 

o Do akej miery je opatrenie EÚ relevantné? 

o Do akej miery je opatrenie EÚ koherentné vnútorne a s inými opatreniami (EÚ)? 

o Aká je pridaná hodnota opatrenia? 

1.21. Výbor Komisie pre kontrolu regulácie (RSB), zložený zo štyroch riadiacich 
pracovníkov Komisie (vrátane jej predsedu) a troch externých vymenovaných členov, 
kontroluje kvalitu návrhov hodnotení. Výbor pre kontrolu regulácie vykonal kontrolu 

                                                      
13 Výročná správa o činnosti GR REGIO za rok 2019, s. 39. 

14 Článok 34 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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zhruba pätiny všetkých pripravených hodnotení15 a vydal počiatočné negatívne 
stanovisko približne v prípade 40 % z nich. Z vlastného posúdenia výboru pre kontrolu 
regulácie16 vyplýva, že hoci jeho kontrola často vedie k zlepšeniam v prezentácii 
hodnotení alebo platnosti ich záverov, často k nej dochádza príliš neskoro, takže už nie 
je čas na nápravu nedostatkov týkajúcich sa návrhu alebo metodiky, ktoré môžu mať 
vplyv na posúdenie účinnosti, efektívnosti, koherentnosti, relevantnosti a pridanej 
hodnoty EÚ politík a programov EÚ. 

Komisia jasne neuvádza spoľahlivosť informácií o výkonnosti vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti a v programových vyhláseniach 

1.22. Komisia jasne neuvádza spoľahlivosť údajov vykázaných vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti a v programových vyhláseniach (pozri aj bod 3.73 ods. 5 našej 
výročnej správy za rok 2016). Európsky parlament vo svojom absolutóriu za rok 201817 
vyjadril v tejto súvislosti poľutovanie, pričom uviedol, že „kolégium komisárov preberá 
celkovú politickú zodpovednosť za finančné riadenie rozpočtu Únie, ale nie 
za informácie o výkonnosti a výsledkoch“. 

1.23. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa nespomína spoľahlivosť údajov 
v súvislosti s konkrétnymi ukazovateľmi. V programových vyhláseniach Komisia niekedy 
uvádza vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti týkajúce sa spoľahlivosti alebo kvality 
jednotlivých ukazovateľov. Vyhlásenia tohto druhu boli uvedené pri šiestich 
z 258 ukazovateľov, ktoré sme preskúmali. Na rozdiel od výročných správ o činnosti 
(pozri rámček 1.2) podľa príslušných pokynov nie je povinné uvádzať takého vyhlásenia 
o odmietnutí zodpovednosti v programových vyhláseniach. Preto neexistuje záruka, 
že budú zahŕňať všetky ukazovatele, ktoré majú nedostatky týkajúce sa spoľahlivosti 
alebo kvality. 

                                                      
15 Preskúmanie EDA 02/2020 „Tvorba práva v Európskej únii po takmer 20 rokoch programu 

lepšej právnej regulácie“. 

16 Výbor pre kontrolu regulácie, výročná správa za rok 2019. 

17 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2020 s poznámkami, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu 
Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry 
(2019/2055(DEC)). 
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Rámček 1.2 

Uistenie poskytnuté vo výročných správach o činnosti 

Výročné správy o činnosti obsahujú vyhlásenie o vierohodnosti podpísané 
príslušným generálnym riaditeľom, v ktorom sa vyhlasuje, že poskytujú spoľahlivý, 
úplný a správny obraz skutočného stavu v generálnom riaditeľstve/výkonnej 
agentúre18. Pred podpísaním vyhlásenia o vierohodnosti sa od generálneho 
riaditeľa očakáva, že posúdi, či údaje pre ukazovatele19: 

— pochádzajú z medzinárodne uznávaného zdroja, 

— podliehajú jasne stanovenému a zdokumentovanému procesu kontroly 
kvality údajov, 

— sú reprodukovateľné (t. j. nie sú svojvoľné). 

Ak sa ukazovateľ považuje za nespoľahlivý, generálne riaditeľstvo by malo vysvetliť 
nedostatky a rozhodnúť o ďalších opatreniach, napríklad, že sa nespoľahlivý 
ukazovateľ už nebude nahlasovať, o jeho nahlasovaní s vyhlásením o odmietnutí 
zodpovednosti alebo o zavedení procesu kontroly kvality údajov. 

                                                      
18 Vzorový model pre výročnú správu o činnosti za rok 2019, poznámka pod čiarou č. 28, s. 39. 

19 Vzorový model pre prílohy k výročnej správe o činnosti za rok 2019, príloha 12 – 
výkonnostné tabuľky, s. 22 – 23. 
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Kvalita správ o výkonnosti na vysokej 
úrovni 

Napriek pokroku je kvalita niektorých ukazovateľov výkonnosti 
naďalej problematická 

1.24. Vo všeobecnosti môžu ukazovatele výkonnosti v dôsledku svojich 
inherentných obmedzení poskytnúť len neúplný obraz o výkonnosti programu. Existujú 
aspekty výkonnosti programu, ktoré ukazovatele nezachytia alebo ich zachytia 
nedostatočne. Na druhej strane niektoré ukazovatele nie sú relevantné 
na posudzovanie výkonnosti (pozri príklady v bodoch 4.20 až 4.21), lebo nesúvisia 
s cieľmi programu alebo na ne opatrenia programu nemajú vplyv (pozri ilustráciu 1.4). 

Ilustrácia 1.4 – Ukazovatele nemôžu poskytnúť úplný obraz o výkonnosti 

 
Zdroj: EDA. 

1.25. Preskúmali sme kvalitu ukazovateľov výkonnosti v našej výročnej správe 
za rok 201820 na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2019 
a poukázali sme na niekoľko otázok. Takisto sme odporučili zlepšenia kvality 
ukazovateľov výkonnosti (odporúčania 3.1, 3.2, 3.3 a 3.421). V našej analýze 
programových vyhlásení pre návrhy rozpočtu na roky 2020 a 2021 sa uvádza pokrok 
aj pretrvávajúce výzvy: 

                                                      
20 Pozri body 3.21 až 3.35 a 3.80 až 3.83 našej výročnej správy za rok 2018. 

21 Pozri bod 3.85 našej výročnej správy za rok 2018. 

Ukazovatele výkonnosti

Výkonnosť programu
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o Rovnováha medzi rôznymi druhmi ukazovateľov: Zhruba 60 % všetkých 
ukazovateľov v našej vzorke tvoria ukazovatele vstupov a výstupov. Zostávajúce 
ukazovatele sú ukazovatele výsledkov a vplyvu. Keďže ukazovatele sú stanovené 
pre celé trvanie obdobia VFR, nemôžeme hlásiť žiadne zlepšenie v tomto ohľade. 
Ukazovatele výsledkov sú zvlášť užitočné na priebežné posudzovanie výkonnosti 
programu, lebo môžu preklenúť rozdiely medzi okamžitými výstupmi programu 
a očakávanými dlhodobými vplyvmi. 

o Dostupnosť nedávnych údajov: Zhruba v štvrtine ukazovateľov uvedených 
v programových vyhláseniach pre návrh rozpočtu na rok 2019 boli použité údaje 
z roku 2015 alebo zo skoršieho obdobia alebo neboli k dispozícii. Situácia sa 
výrazne zlepšila v programových vyhláseniach pre návrhy rozpočtu na roky 2020 
a 2021. V tabuľke 1.5 je uvedené, že celkový podiel ukazovateľov so starými 
údajmi alebo žiadnymi údajmi sa v posledných dvoch rokoch znížil o 18 
percentuálnych bodov. 

Tabuľka 1.5 – Počet ukazovateľov so starými údajmi alebo žiadnymi 
údajmi sa znížil 

 Programové vyhlásenia pre návrh 
rozpočtu na rok 

 2019 2020 2021 

 uverejnené v roku 

 2018 2019 2020 

Podiel ukazovateľov, v prípade ktorých sú 
najnovšie dostupné údaje najmenej tri roky 
staré 

10 % 8 % 6 % 

Podiel ukazovateľov, v prípade ktorých nie sú 
k dispozícii žiadne údaje 15 % 4 % 1 % 

SPOLU 25 % 12 % 7 % 

Zdroj: EDA. 

o Výpočet pokroku pri dosahovaní cieľa programu: V našej výročnej správe za rok 
2018 sme zistili, že vo viac než 40 % ukazovateľov v našej vzorke nebolo možné 
vypočítať pokrok pri dosahovaní cieľa z dôvodu nedostatku kvantifikovaných 
východiskových hodnôt, cieľov alebo údajov týkajúcich sa toho, čo sa dosiahlo. 
V dvoch následných programových vyhláseniach (pre návrhy rozpočtu na roky 
2020 a 2021) sa preukázalo postupné zlepšovanie z hľadiska úplnosti údajov. 
Podiel ukazovateľov, v prípade ktorých nie je možné vypočítať pokrok 
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pri dosahovaní cieľa, sa znížil o 16 percentuálnych bodov. Tento podiel je však 
naďalej významný a dosahuje 26 %. 

o Stanovenie cieľov: Vo výročnej správe za rok 2018 sme konštatovali, že 14 %
ukazovateľov v našej vzorke nemalo dostatočne ambiciózne ciele. Na účely tejto
správy sme sa pozreli na to, ako boli ciele stanovené a aktualizované. Zistili sme
štyri hlavné druhy postupov stanovenia cieľov, s odlišnou mierou transparentnosti
(pozri tabuľku 1.6). Takisto sme konštatovali, že v prípade zhruba polovice
ukazovateľov, ktoré sme skúmali, sa ciele od začiatku VFR revidovali.

Tabuľka 1.6 – Transparentnosť stanovenia cieľov 

Postupy stanovenia 
cieľov 

Miera 
transparentnosti Výskyt 

Právne predpisy veľmi vysoká zriedkavý, s výnimkou v prípade EFSI 

Transpozícia 
medzinárodných 
záväzkov EÚ 

veľmi vysoká zriedkavý, s výnimkou v prípade DCI 

Vnútroštátne/regionálne 
programy vysoká 

rozšírený; prevažne v Kohéznom 
fonde, EFRR, EPFRV a AMIF 

Zodpovedné GR nízka 
rozšírený; prevažne v programe 
Horizont 2020, fondoch EFSI, EPZF, 
nástrojoch DCI a ENI 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

Určitý pokrok v rámci zahrnutia rôznych súborov cieľov 
v správach 

1.26. Komisia podáva správy o viacerých odlišných súboroch cieľov, ktoré si EÚ
stanovila na rôznych úrovniach22 (pozri ilustráciu 1.5). 

22 Pozri aj bod 13 nášho preskúmania 06/2018: Návrh Komisie týkajúci sa viacročného 
finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 (informačný dokument). 
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Ilustrácia 1.5 – EÚ sa usiluje dosiahnuť rôzne súbory cieľov 

 
Zdroj: EDA. 

1.27. Programové vyhlásenia aj oddiel 1 výročnej správy o riadení a výkonnosti sú 
venované výkonnosti rozpočtu EÚ a jeho výdavkových programov a zameriavajú sa 
na všeobecné a špecifické ciele týchto programov, ako sú stanovené v príslušných 
právnych predpisoch. V samostatných, jasne rozoznateľných oddieloch tieto 
dokumenty poskytujú aj informácie o príspevku výdavkových programov EÚ 
k prierezovým cieľom (opatrenia v oblasti klímy, biodiverzita a čisté ovzdušie). 
O príspevku výdavkových programov EÚ k rodovej rovnosti23 a cieľom OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja24 však sú len obmedzené informácie. Programové vyhlásenia 
a oddiel 1 výročnej správy o riadení a výkonnosti príležitostne odkazujú aj na hlavné 
ciele stratégie Európa 2020 a Parížsku dohodu. 

1.28. Významnú pozitívnu zmenu sme zaznamenali v tom, ako je vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti vykazované plnenie cieľov. V minulosti príloha 1 
k výročnej správe o riadení a výkonnosti poskytovala prehľad ukazovateľov výkonnosti 
súvisiacich s desiatimi prioritami Junckerovej Komisie (ktoré sa líšili od cieľov 
výdavkových programov). Počnúc týmto rokom sa však predchádzajúca príloha 1 
nahradila prehľadom výkonnosti programov, v ktorom sa – podobne ako v oddiele 1 
výročnej správy o riadení a výkonnosti – informuje o cieľoch výdavkových programov. 
Tým sa zlepšuje zosúladenie medzi hlavnou správou a prílohou. 

                                                      
23 V súčasnosti prebieha audit o začleňovaní hľadiska rodovej rovnosti do programov EÚ. 

24 Pozri aj preskúmanie EDA č. 7/2019: Podávanie správ o udržateľnosti: hodnotenie inštitúcií 
a agentúr EÚ. 

Európa 2020

Ciele udržateľného rozvoja

Parížska dohoda

Junckerova Komisia:
desať priorít

Von der Leyenovej Komisia:
šesť priorít

VÝDAVKY

VÝDAVKY
A REGULÁCIA

HLAVNÉ 
MEDZINÁRODNÉ 

ZÁVÄZKY EÚ

Ciele výdavkových programov 
+ začlenené ciele VFR 
na roky 2014 – 2020 

Ciele výdavkových programov 
+ začlenené ciele VFR 
na roky 2021 – 2027

Európska rada:
Strategický program 

pre Úniu v časoch zmien

Európska rada: 
Nový strategický program 

na roky 2019 – 2024

2020 2021 2022 2023 2024 20252015 2016 2017 2018 20192014 2026 2027
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Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 
vyhláseniach sa viac informuje o účinnosti a menej 
o efektívnosti a hospodárnosti 

1.29. Podľa ZFEÚ25 je Komisia povinná plniť rozpočet v spolupráci s členskými 
štátmi, a to podľa zásad správneho finančného riadenia. V nariadení o rozpočtových 
pravidlách26 sú tieto zásady vymedzené takto: 

o účinnosť – miera, v akej boli stanovené ciele dosiahnuté prostredníctvom 
vykonaných činností, 

o efektívnosť – najlepší vzájomný pomer medzi použitými zdrojmi, vykonanými 
činnosťami a dosiahnutými výsledkami, 

o hospodárnosť – zdroje sa sprístupňujú v stanovenom čase, v primeranom 
množstve a kvalite a za najlepšiu cenu. 

1.30. Výročná správa o riadení a výkonnosti a programové vyhlásenia nezahŕňajú 
tri aspekty správneho finančného riadenia rovnako: 

o Programové vyhlásenia sa zameriavajú na aspekty účinnosti programov. Poskytujú 
nejaké informácie o efektívnosti, hoci nie systematicky. Informácie 
o hospodárnosti sú obmedzené na údaje o sumách vynaložených na každý 
program. V programových vyhláseniach sa takisto odkazuje na nedávne 
hodnotenia, v prípade ktorých sú účinnosť a efektívnosť programu povinné 
kritériá (pozri bod 1.20). 

o Oddiel 1 výročnej správy o riadení a výkonnosti sa stručne vzťahuje na výdavkové 
programy s najvyššou sumou pridelených rozpočtových prostriedkov v rámci 
každého okruhu VFR. Vysvetľujú sa v nej hlavné charakteristiky programu 
a pokrok pri dosahovaní všeobecných cieľov, pričom sa zdôrazňujú príklady 
činností vykonaných počas roka. Odkazy na výkonnosť sú zvyčajne všeobecné 
a nevzťahujú sa na efektívnosť a hospodárnosť. Prehľad výkonnosti programov, 
príloha k výročnej správe o riadení a výkonnosti, je podrobnejší a každému 
výdavkovému programu je v ňom venovaných niekoľko strán. Podobne ako 
programové vyhlásenia aj prehľad výkonnosti programov sa zameriava 
na účinnosť. 

                                                      
25 Článok 317 ZFEÚ. 

26 Pozri článok 33 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 
vyhláseniach sa vysvetľuje kontext a vonkajšie faktory v rôznej 
miere 

1.31. Výdavkové programy EÚ podliehajú vplyvu vonkajších faktorov, ktoré môžu 
ovplyvniť ich výsledky a vplyvy v rôznej miere. Tieto faktory zahŕňajú existenciu 
podobných vnútroštátnych, regionálnych a miestnych verejných výdavkových 
programov v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ a širší hospodársky, 
sociálny, environmentálny a bezpečnostný kontext ich činností. Preskúmali sme rozsah, 
v akom sa v správach na vysokej úrovni vysvetlili príslušné vonkajšie faktory a ich vplyv 
na výkonnosť. 

1.32. Výsledný obraz, ktorý vychádzal z našej analýzy, bol zmiešaný. Programové 
vyhlásenia a prehľady výkonnosti programov zahŕňali skôr obmedzené informácie 
o vonkajších faktoroch v súvislosti s programom Horizont 2020, Európskym fondom 
pre strategické investície (EFSI), Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), 
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Kohéznym 
fondom. V súvislosti s nástrojom rozvojovej spolupráce (DCI), nástrojom európskeho 
susedstva (ENI), Fondom pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Európskym 
poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) v nich však bolo vysvetlené, akým 
spôsobom vonkajšie faktory ovplyvnili ich všeobecné prevádzkové prostredie 
a dosiahnutie ich cieľov, ako je doložené na príkladoch osvedčených postupov 
v rámčeku 1.3. 
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Rámček 1.3 

Príklady vonkajších faktorov zohľadnených v prehľadoch výkonnosti 
programov a programových vyhláseniach (ENI) 

„V južnom susedstve sú prekážkou pokroku vonkajšie faktory ako politická 
nestabilita a bezpečnostná situácia. Výzvou je spolupráca s partnerskými krajinami 
v severnej Afrike, ktorá závisí od vývoja situácie, predovšetkým v Líbyi. V celom 
regióne Blízkeho východu vplyv pokračujúcich konfliktov, neistoty a slabej správy 
vecí verejných destabilizuje partnerov EÚ, narúša obchod a investície a obmedzuje 
príležitosti pre obyvateľov. Veľký počet utečencov a vysídlených osôb všetky tieto 
štrukturálne nedostatky zhoršuje.“27 

„Vo všeobecnosti bol trend v susedstve premenlivý, ale bolo zaznamenané 
zlepšenie v porovnaní s východiskovou hodnotou. Existuje takisto mnoho 
vonkajších faktorov, ktoré môžu mať vplyv na celkové bodové hodnotenie (ako sú 
politická nestabilita, bezpečnostná situácia atď.), v dôsledku ktorých môžu byť 
tieto ukazovatele len nepriamo ovplyvnené opatrením EÚ.“28 

Komisia začala vykonávať systematické posudzovanie 
výkonnosti 

1.33. V najnovšom súbore správ na vysokej úrovni uverejnenom v júni 2020 sa 
zaviedli nové oddiely venované analýze dostupných informácií o výkonnosti pre každý 
program: 

o V programových vyhláseniach je tento oddiel nazvaný „Výkonnosť programu“. 
Podľa Komisie je jeho „účelom stručne prezentovať kľúčové informácie 
o výkonnosti, (…) s cieľom poskytnúť zhrnutie výkonnosti programu k danému 
dátumu“29. 

o Komisia zaviedla podobné oddiely („Posúdenie výkonnosti“) pre každý program 
v prehľade výkonnosti programov. Analýza je v zásade taká istá ako 
v programových vyhláseniach, ale zvyčajne kratšia a menej podrobná. 

                                                      
27 Prehľad výkonnosti programov ENI, jún 2020, s. 183. 

28 Programové vyhlásenie ENI pre návrh rozpočtu na rok 2021, špecifický cieľ 1, ukazovateľ 2: 
„Vážené bodové hodnotenie ENI na základe ôsmich vonkajších zdrojov“, s. 11. 

29 Pozri rozpočtový obežník na rok 2020, s. 78: Oddiel III. 3. „Informácie o výkonnosti – 
posúdenie výkonnosti programu“. 
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1.34. V mnohých prípadoch táto analýza vedie k záverom o pokroku, ktorý sa 
dosiahol k danému dátumu pri realizácii cieľov programu. Považujeme to za významný 
pozitívny krok smerom k jasnejšiemu, transparentnejšiemu a komplexnejšiemu 
podávaniu výročných správ o výkonnosti programov. 

Nové posudzovanie výkonnosti len čiastočne zahŕňa špecifické ciele 

1.35. Preskúmali sme, či nové oddiely o výkonnosti v programových vyhláseniach 
zahŕňajú všetky ciele programu. Zistili sme, že programové vyhlásenia poskytujú 
analýzu pre všetky všeobecné ciele programu. Nie vždy sa však venujú špecifickým 
cieľom programu, pričom sú zahrnuté v rôznej miere, či už úplne (napr. v prípade DCI 
a EPFRV) alebo čiastočne (napr. v prípade EPZF, ENI a programu Horizont 2020). 

Oddiely o výkonnosti nie vždy zahŕňajú podrobnú analýzu 

1.36. Podľa pokynov Komisie by oddiely o výkonnosti mali zahŕňať kľúčové 
výsledky, hlavné výzvy pri vykonávaní a vysvetlenie každej odchýlky od čiastkových 
cieľov a zámerov. Niektoré oddiely o výkonnosti, ktoré sme analyzovali, sa riadili 
týmito pokynmi a predstavili širší obraz výkonnosti. Iné boli menej informatívne, lebo 
sa takmer výlučne zameriavali na ukazovatele alebo zahŕňali opisy realizovaných 
činností, ktoré neinformujú čitateľa o výkonnosti programu. 

Niektoré závery o výkonnosti nie sú dostatočne zrozumiteľné 

1.37. Posudzovanie výkonnosti by malo umožniť čitateľom vytvoriť si názor na to, 
či program je alebo nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu jeho cieľov do konca obdobia 
jeho vykonávania. V tomto ohľade môžu byť užitočné jasne formulované závery 
pre všeobecné a špecifické ciele. Oddiely o výkonnosti, ktoré sme preskúmali, sa 
v tomto ohľade líšili: niektoré boli dobre štruktúrované a zahŕňali jasné závery, pričom 
iné boli menej prehľadné a poskytovali menej informácií, ako je uvedené 
v rámčeku 1.4. 
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Rámček 1.4 

Príklad jasne formulovaného záveru 

Prehľad výkonnosti programu EFRR, všeobecný cieľ 

„Celkovú výkonnosť programu možno považovať za uspokojivú. Hoci väčšina 
ukazovateľov vykazuje výsledky, ktoré nedosahujú 50 % cieľovej hodnoty pre rok 
2023, na základe konzistentne pozitívneho vývoja prakticky v prípade všetkých 
cieľov môžeme konštatovať, že EFRR je na dobrej ceste k dosiahnutiu jeho cieľov. 

o Keď ukazovatele vykazujú slabé výsledky, často to možno pripísať pomalému 
rozbehnutiu programu a oneskoreniu medzi rozhodnutiami o investovaní 
do projektu a výsledkami. Z dôvodu vysokej úrovne výberu projektu je 
pravdepodobné, že výsledky budú vykazovať čoraz pozitívnejší trend 
v neskoršom období programu, čo znamená, že trendy, ktoré sa už 
pozorovali, sa prejavia zreteľnejšie. 

o Stále problémy týkajúce sa miery výberu projektu a vykázaných výsledkov. 
V určitých investičných oblastiach – ako sú niektoré investície v železničnej 
oblasti, používatelia inteligentných sietí, zníženia emisií skleníkových plynov, 
kapacita na recykláciu odpadu a rekultivácia pôdy – sa táto miera nezvýšila 
na očakávanú úroveň, čo by mohlo mať tlmiaci účinok na zvýšenie pozitívnych 
výsledkov. V tejto chvíli, keď sa nachádzame v polovici obdobia vykonávania 
programu, sa môžu dlhodobé účinky stále ešte zmierniť.“ 

Príklad nejasného záveru (prehľad výkonnosti programu Horizont 
2020) 

Prehľad výkonnosti programu pre Horizont 2020 

Oddiel o výkonnosti v programových vyhláseniach pre program Horizont 2020 
poskytuje závery pre každú oblasť záujmu alebo „pilier“, nie pre špecifické ciele: 

„Excelentná veda – napreduje smerom k dosiahnutiu cieľov a pravdepodobne ich 
dosiahne“. 

„Vedúce postavenie priemyslu – opatrenia napredujú dobre“. 

„Spoločenské výzvy – pokrok je povzbudivý“. 

Tieto závery sú všeobecné a nejasné. Neumožňujú čitateľovi pochopiť, či je 
pravdepodobné, že ciele zahrnuté v týchto troch pilieroch sa podarí dosiahnuť, 
a ak nie, prečo. 
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Správy sú čoraz vyváženejšie 

1.38. V našej výročnej správe za rok 2016 sme odporučili30, aby Komisia lepšie 
vyvážila podávanie správ o výkonnosti prostredníctvom uvádzania informácií 
o hlavných výzvach pri dosahovaní výsledkov. Pokyny Komisie na vypracúvanie 
výročných správ o riadení a výkonnosti vzťahujúcich sa na rok 2019 a programových 
vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021 sa aktualizovali, aby sa zohľadnilo toto 
odporúčanie31. 

1.39. Informácie o výkonnosti prezentované v hlavnej časti výročnej správy 
o riadení a výkonnosti však stále majú tendenciu zameriavať sa zvyčajne na pozitívne, 
nie veľmi vyvážené správy na vysokej úrovni. Programové vyhlásenia a prehľad 
výkonnosti programov však v súčasnosti uvádzajú informácie o výkonnosti 
vyváženejším spôsobom než v minulosti tým, že zahŕňajú pozitívne aj negatívne prvky 
(pozri rámček 1.5). Miera vyváženia sa však medzi programami naďalej líši, čo 
ponecháva priestor na ďalšie zlepšovanie. 

Rámček 1.5 

Príklady vyváženého podávania správ v programových vyhláseniach 
a prehľadoch výkonnosti programov 

Programové vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2021 pre DCI, s. 682: „Pokiaľ ide 
o pokrok v súvislosti s druhým špecifickým cieľom týkajúcim sa upevňovania 
demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv, podľa 
ukazovateľov je situácia menej povzbudivá. V prípade hodnotenia stavu právneho 
štátu Svetovou bankou sa situácia neprestajne zhoršuje od roku 2014. Pokiaľ ide 
o podiel miest v národných parlamentoch, ktoré sú obsadené ženami, mierny 
pokrok dosiahnutý v rokoch 2015 až 2018 sa v roku 2019 zastavil.“ 

Programové vyhlásenie k návrhu rozpočtu na rok 2021 pre EPZF, s. 354: „Napriek 
pozitívnemu príspevku SPP k zlepšeniu environmentálneho správania 
v poľnohospodárskom odvetví EÚ pretrvávajú závažné problémy v oblasti 
životného prostredia. EÚ sa zaviazala k ďalším výrazným obmedzeniam emisií 
skleníkových plynov; kľúčové prírodné zdroje pôdy, vzduchu a vody sú stále 
vystavené tlaku v mnohých oblastiach; a podľa ukazovateľov v oblasti 
poľnohospodárskej a lesnej biodiverzity situácia stále nie je ružová. Občania EÚ 

                                                      
30 Odporúčanie 2 v kapitole 3 našej výročnej správy za rok 2016. 

31 Pozri rozpočtový obežník na rok 2021, „Stále pokyny“ (20. december 2019), s. 77, a “Pokyny 
na prípravu výročných správ o činnosti za rok 2019“, s. 4 a 10. 
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očakávajú, že SPP bude výraznejšou mierou prispievať k starostlivosti o životné 
prostredie a klímu. Okrem toho je potrebné zlepšiť účinnosť a zacielenie politiky.“ 

Príklad menej vyváženého podania správy v programovom vyhlásení 
a prehľade výkonnosti programov 

Programové vyhlásenie k návrhu rozpočtu na rok 2021 pre program Horizont 2020 
a prehľad výkonnosti programov za rok 2019 sú menej vyvážené. Posúdenie 
výkonnosti a jeho závery sa takmer výhradne zameriavajú na pozitívne výsledky 
programu a neuvádzajú sa v nich výzvy, ukazovatele vykazujúce menší pokrok 
alebo ciele, ktoré sa pravdepodobne nedosiahnu. 
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Závery a odporúčania 
1.40. Podávanie správ Komisie o výkonnosti výdavkových programov EÚ 
prostredníctvom výročných správ o riadení a výkonnosti, prehľadov výkonnosti 
programov a programových vyhlásení sa naďalej zlepšuje (pozri body 1.5 – 1.7). 
Najnovšie sa prehľad výkonnosti programov, ktorý obsahuje výber ukazovateľov 
z programových vyhlásení, stal prílohou k výročnej správe o riadení a výkonnosti. 
Podávanie správ o výkonnosti rozpočtu EÚ je tak koherentnejšie. Všimli sme si, 
že v programových vyhláseniach pre návrh rozpočtu na rok 2021 (prvý rok obdobia 
nasledujúceho VFR) sa ďalej informovalo o ukazovateľoch výkonnosti týkajúcich sa 
súčasného VFR. Ide o zlepšenie v porovnaní so správami Komisie o výkonnosti 
uverejnenými v prvých rokoch obdobia súčasného VFR, v ktorých nebola zahrnutá 
výkonnosť programov v rámci predchádzajúceho VFR. 

1.41. Komisia vypracúva svoje správy o výkonnosti na základe osvedčených 
postupov (pozri body 1.8 – 1.12). Prostredníctvom každoročne aktualizovaných 
usmernení a pokynov ústredné útvary Komisie podporujú konzistentný prístup 
aj s využitím škály relevantných zdrojov (vrátane správ EDA), vykonaním posúdení 
kvality a stanovením jasných lehôt na zabezpečenie včasného uverejnenia. 

1.42. Komisia v plnej miere nekontroluje ani nezaručuje spoľahlivosť informácií 
o výkonnosti, ale prijíma kroky v konkrétnych oblastiach politiky na zmiernenie 
súvisiacich rizík (pozri body 1.13 – 1.23). Údaje z monitorovania, z ktorých vychádzajú 
ukazovatele výkonnosti, nie sú úplne spoľahlivé. Komisia vykonáva automatizované 
kontroly a audity údajov z členských štátov s cieľom zmierniť riziko nespoľahlivých 
údajov. Hodnotenia podliehajú usmerneniam pre lepšiu právnu reguláciu a kvalitu asi 
pätiny z nich kontroluje aj výbor pre kontrolu regulácie (RSB). Z nich zhruba 40 % 
dostane počiatočné negatívne stanovisko. Výbor pre kontrolu regulácie usudzuje, 
že jeho kontrola často vedie k zlepšeniam v prezentácii hodnotení a platnosti ich 
záverov, ale často k nim dochádza príliš neskoro na nápravu nedostatkov týkajúcich sa 
návrhu a metodiky. 

1.43. Kvalita niektorých ukazovateľov výkonnosti je naďalej problematická, a to 
napriek nedávnemu pokroku (pozri bod 1.24). V kapitole 3 našej výročnej správy za rok 
2018 sme preskúmali kvalitu ukazovateľov výkonnosti a informovali o problematických 
otázkach výberu ukazovateľov, dostupnosti nedávnych údajov, výpočtu pokroku 
pri dosahovaní cieľa a stanovenia cieľov. Hoci tieto otázky pretrvávajú, konštatovali 
sme, že nedávne údaje sú v súčasnosti čoraz dostupnejšie. 
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1.44. Správy Komisie o výkonnosti jasnejšie zahŕňajú rôzne súbory cieľov (pozri 
body 1.26 – 1.27). Programové vyhlásenia aj výročná správa o riadení a výkonnosti 
informujú najmä o cieľoch výdavkových programov stanovených v sektorových 
právnych predpisoch. Zahŕňajú však aj rôzne prierezové ciele v jasne rozoznateľných 
osobitných oddieloch. Zavedením prehľadu výkonnosti programov ako prílohy 
k výročnej správe o riadení a výkonnosti je zameranie správy o výkonnosti výdavkových 
programov jasnejšie. 

1.45. Správy na vysokej úrovni sa zameriavajú na účinnosť, pričom ostatné aspekty 
správneho finančného riadenia – efektívnosť a hospodárnosť – sú zahrnuté v menšej 
miere (pozri body 1.29 – 1.30). Výkonnosť výdavkových programov EÚ je ovplyvňovaná 
vonkajšími faktormi. V programových vyhláseniach a vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti nie sú vždy vysvetlené tieto faktory ani ich vplyv na výkonnosť programu 
(pozri body 1.31 – 1.32). 

1.46. Programové vyhlásenia aj prehľad výkonnosti programov v súčasnosti 
zahŕňajú oddiely venované posudzovaniu výkonnosti programov (pozri body1.33 – 
1.37). Ide o významný pozitívny krok smerom k jasnejšiemu, transparentnejšiemu 
a komplexnejšiemu podávaniu výročných správ o výkonnosti programov. Kvalita tohto 
posudzovania sa však líši. Hoci niektoré sú dobre štruktúrované, poskytujú potrebné 
podrobnosti a vedú k jasným záverom, iné sú menej prehľadné a poskytujú menej 
informácií. 

1.47. Podávanie správ Komisie o výkonnosti je čoraz vyváženejšie (pozri body 1.38 
– 1.39). V programových vyhláseniach aj vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa 
podávanie správ o výsledkoch programu dopĺňa informáciami o oblastiach, v ktorých 
programy zaostávajú a výzvy pretrvávajú. Miera vyváženia sa medzi programami 
naďalej líši, čo ponecháva priestor na ďalšie zlepšovanie v tomto ohľade. Okrem toho 
informácie o výkonnosti prezentované v hlavnej časti výročnej správy o riadení 
a výkonnosti (oddiel 1) sú zamerané na správy na vysokej úrovni, ktoré sú menej 
vyvážené než podrobnejší výpočet poskytnutý v prehľade výkonnosti programov 
a programových vyhláseniach. 
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1.48. Na základe našich záverov za rok 2019 predkladáme tieto odporúčania: 

Odporúčanie 1: 

Komisia by mala ďalej predkladať správy o výkonnosti výdavkových programov EÚ 
prinajmenšom dovtedy, kým sa vynakladajú značné sumy platieb týkajúcich sa daného 
obdobia VFR, t. j. nad rámec trvania príslušného obdobia VFR. Preto by Komisia mala 
istý čas po začatí programov nasledujúceho VFR súčasne podať správu o výkonnosti 
dvoch súborov programov. 

Časový rámec: od programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2022 a výročnej 
správy o riadení a výkonnosti za rok 2020 

Odporúčanie 2: 

Komisia by mala ďalej zlepšiť spoľahlivosť informácií o výkonnosti prezentovaných 
v programových vyhláseniach a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti (napr. 
prostredníctvom kontrol kvality, zdieľania osvedčených postupov a prostredníctvom 
stálych pokynov pre programové vyhlásenia) a systematicky ukázať, či boli zistené 
nejaké problémy. 

Časový rámec: od programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2023 a výročnej 
správy o riadení a výkonnosti za rok 2021 

Odporúčanie 3: 

Komisia by mala zabezpečiť šírenie poznatkov získaných z kontroly výboru pre kontrolu 
regulácie, aby sa nedostatky, najmä pokiaľ ide o návrh a metodiku, neopakovali 
v budúcich hodnoteniach. 

Časový rámec: od roku 2021 
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Odporúčanie 4: 

S cieľom zvýšiť transparentnosť by Komisia mala v programových vyhláseniach 
vysvetliť, akým spôsobom boli stanovené ciele pre ukazovatele a odkiaľ pochádzajú 
podkladové údaje. 

Časový rámec: od programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2022 a výročnej 
správy o riadení a výkonnosti za rok 2020 

Odporúčanie 5: 

Komisia by mala do svojich správ o výkonnosti zahrnúť: 

a) väčšiu analýzu efektívnosti a hospodárnosti programov, keď budú k dispozícii 
informácie; 

b) systematickejšiu analýzu významných vonkajších faktorov, ktoré majú vplyv 
na výkonnosť programu; 

c) pri všetkých ukazovateľoch výkonnosti, o ktorých sa podáva správa, jasné 
posúdenia toho, či sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov; 

d) jasné a vyvážené posúdenia výkonnosti, vzťahujúce sa na všetky ciele programu, 
ktoré budú dostatočne podrobné. 

Časový rámec: od programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2023 a výročnej 
správy o riadení a výkonnosti za rok 2021 
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Prílohy 

Príloha 1.1 Následná kontrola prijatia opatrení na základe 
odporúčaní 

  Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Rok Odporúčanie EDA vykonané 
v plnej miere 

vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

vykonané 
v niektorých 
ohľadoch 

nevykonané 

2016 

Odporúčanie 1: zjednodušiť vykazovanie 
výkonnosti  

a) ďalším znížením počtu cieľov 
a ukazovateľov používaných v rôznych 
správach o výkonnosti a zameraním sa 
na tie, ktoré najlepšie poslúžia 
na meranie výkonnosti rozpočtu EÚ. Pri 
príprave ďalšieho viacročného finančného 
rámca by Komisia mala pre právny rámec 
budúcej generácie programov navrhnúť 
menší počet vhodnejších ukazovateľov. 
V tejto súvislosti by mala zvážiť 
aj relevantnosť ukazovateľov, ku ktorým 
je možné získať potrebné informácie až 
po niekoľkých rokoch. 

X    

2016 

Odporúčanie 1 – zjednodušiť vykazovanie 
výkonnosti  

b) prezentovaním finančných údajov 
takým spôsobom, aby ich bolo možné 
porovnať s informáciami o výkonnosti 
a aby bolo jasné prepojenie medzi 
výdavkami a výkonnosťou. 

 X   

2016 

Odporúčanie 1 – zjednodušiť vykazovanie 
výkonnosti  

c) vysvetlením a zlepšením celkovej 
spojitosti medzi dvoma súbormi cieľov 
a ukazovateľov pre programy na jednej 
strane a GR na druhej strane. 

 X   

2016 

Odporúčanie 2 – lepšie vyvážiť 
vykazovanie výkonnosti, a to tak, 
že vo svojich hlavných správach 
o výkonnosti bude jasne prezentovať 
informácie o hlavných výzvach 
na dosiahnutie cieľov. 

 X   

2016 

Odporúčanie 3 – zlepšiť prezentáciu správ 
o výkonnosti pre používateľov väčším 
využitím metód a nástrojov, ako sú 
grafické prvky, súhrnné tabuľky, farebné 
rozlíšenie, infografika a interaktívne 
webové sídla. 

X    
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2016 

Odporúčanie 4 – lepšie preukázať, 
že výsledky hodnotenia sa používajú, a to 

a) tak, že bude vyžadovať, aby sa 
v hodnoteniach vždy uvádzali závery, 
na ktorých základe možno konať, alebo 
odporúčania, ktoré by Komisia mala 
následne skontrolovať. 

 X   

2016 

Odporúčanie 4 – lepšie preukázať, 
že výsledky hodnotenia sa používajú, a to 

b) vykonaním alebo zadaním novej štúdie 
o používaní a vplyve hodnotení v inštitúcii 
vrátane včasnosti. 

X    

2016 

Odporúčanie 5 – uvádzať v hlavných 
správach o výkonnosti, či podľa jej 
najlepších znalostí majú poskytované 
informácie o výkonnosti dostatočnú 
kvalitu. 

  X  

2016 

Odporúčanie 6 – zlepšiť prístupnosť 
informácií o výkonnosti vytvorením 
špecializovaného webového portálu 
a vyhľadávača. 

  X  
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Úvod 
2.1. Cieľom 23 programov financovaných v rámci okruhu VFR 
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť je podporiť inkluzívnu spoločnosť, 
podnietiť rast a vytvoriť pracovné miesta v EÚ. Medzi programy, ktoré predstavujú 
väčšinu výdavkov, patrí Horizont 2020 na podporu výskumu a inovácií a Erasmus+ 
podporujúci vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Z uvedeného okruhu VFR sa 
tiež financujú investície do infraštruktúry v rámci takých programov, ako je Nástroj 
na prepájanie Európy (NPE) a vesmírne programy Galileo (globálny navigačný systém 
EÚ) a EGNOS (Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie). Do tohto okruhu 
VFR patria výzvy na uplatnenie záruky adresované záručnému fondu v rámci 
Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ako aj financovanie rôznych ďalších 
programov. 

2.2. Celkové výdavky v rámci tohto okruhu naplánované na obdobie rokov 2014 –
 2020 dosahujú 142,1 mld. EUR, z toho 83,3 mld. EUR bolo vyplatených do konca 
roka 2019 (pozri ilustráciu 2.1). 

Ilustrácia 2.1 — Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť: Platby 
súčasných záväzkov VFR za roky 2014 – 2019 ako podiel na všetkých 
platbách a rozčlenenie 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.  

Iné programy 
17,4 (20,9 %)

EFSI 
6,5 (7,8 %)

Erasmus+ 
8,2 (9,8 %)

NPE 
9,9 (11,9 %)

Horizont 2020 
41,3 (49,6 %)

Konkurencieschopnosť 
83,3 
(13,1 %)

(mld. EUR)

635,9
mld. EUR
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Rozsah a prístup 
2.3. V dodatku sa opisuje metodika preskúmania a audítorskej práce v rámci tejto 
kapitoly. 

2.4. Na analýzu sme si vybrali dva programy: Horizont 2020 a EFSI. Pri výbere sme 
vychádzali zo skutočnosti, že uvedené programy predstavujú 47,2 % celkového 
rozpočtu v platbách v rámci daného okruhu VFR a v uplynulých rokoch sme sa im 
venovali v osobitných správach. V prípade programu Horizont 2020 sme posudzovali 
aj podávanie správ Komisie o výkonnosti 62 projektov. 

2.5. V prílohe 2.1 sa uvádza zoznam všetkých cieľov programov Horizont 2020 
a EFSI, pričom sú zvýraznené tie, ktoré sme zaradili do vzorky. Spolu sme do vzorky 
zahrnuli šesť cieľov programu Horizont 2020 a jeden cieľ programu EFSI. 

2.6. Táto kapitola sa zakladá prevažne na preskúmaní informácií Komisie 
doplnených zisteniami z našich vlastných audítorských správ a preskúmaní, ak sú 
k dispozícii. V texte odkazujeme na naše zdroje.  
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Horizont 2020 

Účel a fungovanie programu Horizont 2020 

2.7. Horizont 2020 je program EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Ide o svetovo 
najväčší nadnárodný program na financovanie výskumu, ktorý disponuje finančnými 
prostriedkami vo výške približne 80 mld. EUR na obdobie viac než siedmich rokov 
(2014 – 2020). 

2.8. Všeobecným cieľom programu Horizont 2020 je prispieť k vybudovaniu 
spoločnosti a hospodárstva založených na vedomostiach a inováciách v celej EÚ 
a zároveň k udržateľnému rozvoju. Program Horizont 2020 je sústredený okolo troch 
hlavných pilierov („navzájom sa posilňujúcich priorít“): excelentná veda, vedúce 
postavenie priemyslu a spoločenské výzvy. Spomedzi 18 špecifických cieľov tohto 
programu sme sa zamerali na šesť cieľov (pozri tabuľku 2.1), po dvoch z každého 
piliera. 

Tabuľka 2.1 – Vybrané špecifické ciele programu Horizont 2020 

Pilier 
programu 

Horizont 2020 
Vybraný špecifický cieľ 

Excelentná 
veda 

Špecifický cieľ č. 1: Európska rada pre výskum (ERC) – posilnenie 
hraničného výskumu 

Špecifický cieľ č. 3: Akcie Marie Skłodowska-Curie – posilnenie 
zručností, odborného vzdelávania a kariérneho rastu 

Vedúce 
postavenie 
priemyslu 

Špecifický cieľ č. 5: posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti 
priemyslu prostredníctvom výskumu, technologického rozvoja, 
demonštrácií a inovácií 

Špecifický cieľ č. 7: zvyšovanie inovácií v malých a stredných 
podnikoch (MSP) 

Spoločenské 
výzvy 

Špecifický cieľ č. 8: zlepšenie celoživotného zdravia a kvality života 
pre všetkých 

Špecifický cieľ č. 10: zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, 
dostupnému, verejnosťou akceptovanému, udržateľnému 
a konkurencieschopnému energetickému systému 

Zdroj: Nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 a programové vyhlásenia pre návrh rozpočtu na rok 2021. 
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2.9. Na ilustrácii 2.2 sa nachádza stručný prehľad programu Horizont 2020 a jeho 
východísk na základe príslušných právnych predpisov a dokumentov Komisie. 

Ilustrácia 2.2 – Prehľad programu Horizont 2020 

 
Zdroj: EDA na základe intervenčnej logiky predstavenej v dokumente SWD(2017) 220 a na základe 
dokumentu COM(2019) 400 (programové vyhlásenia operačných výdavkov). 

Potreby
V Európskej únii:
• Nedostatočný príspevok 

výskumu a inovácie k riešeniu 
spoločenských výziev

• Nedostatočné vedúce 
postavenie podnikov 
v technologickej oblasti a ich 
nedostatočná spôsobilosť 
inovovať

• Potreba posilniť vedeckú 
základňu

• Nedostatočná cezhraničná 
koordinácia

Očakávané výstupy

Vplyvy
Vedecké vplyvy
• Excelentná veda v EÚ okrem 

iného vplyv cezhraničného 
a medzisektorového úsilia 
v oblasti výskumu a inovácií

Vplyv inovácie/hospodárske vplyvy
• Inovatívnejšie 

a konkurencieschopnejšie 
podniky EÚ vedúce 
k pracovným miestam a rastu

Spoločenské vplyvy
• Riešenie spoločenských výziev 

v EÚ a vo svete

Výsledky
• Posilnené a celoeurópsky 

integrované výskumné 
a vývojové kapacity

• Difúzia inovácií vo výrobkoch, 
v službách a procesoch

• Pracovné miesta, rast 
a konkurencieschopnosť 
účastníkov

• Spoločenské a environmentálne 
výstupy

• Inovácia proti tvorbe politík
• Medzinárodné postavenie

Ciele
Všeobecným cieľom programu 
Horizont 2020 je prispieť 
k vybudovaniu spoločnosti 
a hospodárstva založených na 
vedomostiach a inováciách 
v celej EÚ a zároveň 
k udržateľnému rozvoju.

Program má 18 špecifických 
cieľov, 14 z nich je súčasťou 
jedného z troch pilierov: 
excelentná veda, vedúce 
postavenie priemyslu 
a spoločenské výzvy. Ostatné 
špecifické ciele súvisia napr. so 
„zvyšovaním účasti“ v rámci EÚ 
a s JRC a EIT.
Vybrali sme šesť špecifických 
cieľov, na ktoré sa bližšie 
zameriame, po dva z každého 
z troch uvedených pilierov.

Procesy
Aktéri
Na riadení a vykonávaní 
programu Horizont 2020 sa 
podieľa 29 rôznych orgánov 
vrátane:
• desiatich GR Komisie,
• štyroch výkonných agentúr,
• piatich partnerstiev v rámci 

verejného sektora,
• ôsmich verejno-súkromných 

partnerstiev,
• EIT,
• EIB a EIF.

Spôsob riadenia a
činnosti
Možnosti financovania (priame 
riadenie) v rámci programu 
Horizont 2020 sú stanovené vo 
viacročných pracovných 
programoch, ktoré sa vzťahujú 
na prevažnú časť dostupnej 
pomoci. V pracovných 
programoch sa integrujú ciele 
politík EÚ do stanovovania 
priorít.

Vstupy
• Finančná podpora na 

nepriame akcie: granty, 
ceny, obstarávanie 
a finančné nástroje

• Finančná podpora na priame 
akcie Spoločného 
výskumného centra

• Finančné náklady vynaložené 
na expertné skupiny, štúdie 
a podujatia

• Riadenie programu (IT, 
technické a administratívne 
výdavky útvarov EK vrátane 
komunikácie)

Kontext a vonkajšie faktory
Kontext EÚ
Niekoľko ďalších politík 
a programov EÚ, ako sú:
• Európsky fond pre strategické 

investície (EFSI)
• EŠIF („štrukturálne fondy“)
• Spoločná poľnohospodárska 

politika
• COSME pre MSP
• Erasmus+
• Vonkajšia a rozvojová politika 

EÚ

Kontext členských štátov
Politika, právne predpisy a/alebo 
regulačný rámec daného členského 
štátu

Vonkajšie faktory
• Sociálno-ekonomické 

podmienky ovplyvňujúce 
dostupnosť financovania na 
úrovni EÚ, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni 
(verejného a súkromného)

• Volatilita cien energie a surovín
• Medzinárodné dohody, 

predovšetkým ciele 
udržateľného rozvoja OSN do 
roku 2030

Očakávané výstupy
• Rozvoj ľudského kapitálu: 

odborná príprava a príťažlivosť 
pre výskumníkov

• Nové a modernizované 
výskumné infraštruktúry 
dostupné pre výskumníkov

• Partnerstvá a medzinárodná 
otvorenosť

• Výstupy umožňujúce prenos 
znalostí, ako sú správy, 
publikácie a konferencie

• Včasné výstupy umožňujúce 
následné inovácie, napríklad 
nové výskumné nástroje 
a techniky

• Výstupy umožňujúce výskumnú 
alebo trhovú integráciu, 
napríklad technologické 
cestovné mapy a nové/zlepšené 
štandardy

• Výstupy bližšie k trhu, napríklad 
overenia koncepcií 
a obchodných plánov

• Výstupy pre širšiu spoločnosť, 
ako sú etické normy a podujatia 
na zvyšovanie informovanosti

• Politické výstupy: poradenstvo, 
spolupráca a dialóg 
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Uverejnené informácie o výkonnosti 

2.10. Okrem obvyklého výročného podávania správ o výkonnosti prostredníctvom 
výročnej správy o riadení a výkonnosti (AMPR), programových vyhlásení a výročnej 
správy o činnosti (VSČ) (pozri bod 1.3) Komisia sprístupnila nasledujúce hodnotiace 
správy súvisiace s programom Horizont 2020 (pozri ilustráciu 2.3). Údaje 
o monitorovaní, vrátane ukazovateľov vstupu a výstupu, sú dostupné verejnosti 
prostredníctvom online panelu Horizon Dashboard. Série monitorovacích prehľadov 
Monitoring Flash1 dopĺňajú údaje z panela podrobnými analýzami kľúčových aspektov 
programu Horizont 2020. 

Ilustrácia 2.3 – Časový harmonogram hlavných hodnotení a zahrnuté 
obdobia 

 
Zdroj: EDA (na základe dokumentov Komisie). 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en 
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Posúdenie výkonnosti programu Horizont 2020 na základe 
uverejnených informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

2.11. Na ilustrácii 2.4 sa nachádza prehľad všetkých ukazovateľov programu 
Horizont 2020 zahrnutých do programového vyhlásenia. Na ilustrácii 2.5 sú uvedené 
ukazovatele spojené so všeobecným cieľom programu Horizont 2020. Podrobnejšie 
prehľady (podľa jednotlivých pilierov programu Horizont 2020) sú znázornené 
na ilustrácii 2.6, ilustrácii 2.7 a ilustrácii 2.8. V bode 1.24 rozoberáme niekoľko 
všeobecných obmedzení2, ktoré sa uplatňujú pri výklade týchto ukazovateľov. 
Konkrétne naše posúdenie, či daný ukazovateľ je „na dobrej ceste“, sa týka 
pravdepodobnosti, že pri tomto ukazovateli bude splnený jeho cieľ. Pri tomto posúdení 
sa nezohľadňuje, či a ako úzko je daný ukazovateľ spojený s akciami a cieľmi programu 
Horizont 2020, ani to, či je cieľová hodnota stanovená pre tento ukazovateľ primerane 
ambiciózna. Preto ide len o prvý krok analýzy výkonnosti programu Horizont 2020. 
Nevykonali sme ani audit spoľahlivosti príslušných údajov, ale rozoberáme to 
v kapitole 1 (pozri body 1.13 – 1.23). 

2.12. Dva z ukazovateľov pre všeobecný cieľ programu sú: „Cieľová hodnota 
stratégie Európa 2020 pre výskum a vývoj (3 % HDP)“ a “podiel výskumných 
pracovníkov na aktívnom obyvateľstve“. Oba ukazovatele sú kontextové ukazovatele 
a nemeria sa nimi výsledok programu Horizont 2020 ako takého. Podiel výskumníkov 
na aktívnom obyvateľstve EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľovej hodnoty 1,33 %, 
pričom najnovšia hodnota je 1,23 %. Naopak dosiahnutie cieľovej hodnoty stratégie 
Európa 2020 pre výskum a vývoj nie je na dobrej ceste, keďže posledný reálny výsledok 
je 2,12 %3. Zaostávanie v prípade cieľovej hodnoty stratégie Európa 2020 pre výskum 
a vývoj poukazuje na relevantnosť programov financovania výskumu a vývoja, ako je 
program Horizont 2020. 

                                                      
2 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 výročnej správy za rok 2018. 

3 EDA, osobitná správa č. 16/2020. Európsky semester – odporúčania pre jednotlivé krajiny 
riešia dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť. 
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Ilustrácia 2.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov programu Horizont 2020 
v programovom vyhlásení 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Ilustrácia 2.5 – Prehľad ukazovateľov spojených so všeobecným cieľom 
programu Horizont 2020 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

2.13. 14 ukazovateľov je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa, zatiaľ čo 
17 ukazovateľov nie je. Tento údaj vychádza z našej analýzy informácií v programovom 
vyhlásení, z ktorých vyplýva, že cieľové hodnoty by sa mali dosiahnuť do roka 2020. 
V skutočnosti sa však akcie financované v rámci programu Horizont 2020 skončia až 
niekoľko rokov po roku 2020. 
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Zjednodušenie prispieva k efektívnosti 

2.14. V programe Horizont 2020 došlo k niekoľkým zmenám oproti 
predchádzajúcemu programu s cieľom zjednodušiť a následne zvýšiť efektívnosť 
programu. V roku 2018 sme uverejnili osobitnú správu4 o týchto opatreniach 
na zjednodušenie programu Horizont 2020 (pozri rámček 2.1). Efektívnosť sa zvýšila 
aj vďaka využitiu výkonných agentúr pri operačnom vykonávaní programu5. 

Rámček 2.1 

Naše stanovisko k opatreniam na zjednodušenie programu 
Horizont 2020 

V osobitnej správe č. 28 z roku 2018 sme posúdili opatrenia na zjednodušenie 
programu.  

Dospeli sme k záveru, že „[v]äčšina opatrení Komisie na dosiahnutie zjednodušenia 
účinne znížila administratívnu záťaž pre príjemcov v rámci programu 
Horizont 2020, aj keď nie všetky opatrenia priniesli želaný výsledok a stále existujú 
možnosti na zlepšenie“. Zaujímavý pohľad priniesol aj náš prieskum medzi 
prijímateľmi, keďže vyjadrili potrebu používateľsky ústretovejších usmernení 
a nástrojov. Prijímatelia tiež nabádali Komisiu, aby ďalej preskúmala použitie 
nových schém financovania, napríklad paušálnych súm. V rámci auditu sa okrem 
toho zdôraznilo, že časté úpravy pravidiel vedú k neistote a chybám v žiadostiach 
prijímateľov o úhradu nákladov. 

Komisia v nadväznosti na našu osobitnú správu a predbežné hodnotenie uvádza, 
že prijala ďalšie opatrenia smerujúce k zjednodušeniu prostredníctvom 
intenzívnejšej orientácie na zainteresované strany, vývoja používateľsky 
ústretovejších usmernení a nástrojov a častejšieho využívania paušálneho 
financovania. 

Cezhraničná spolupráca v oblasti výskumu prináša pridanú hodnotu 

2.15. Koncepcia a nastavenie programu Horizont 2020 ako programu so silným 
dôrazom na spoluprácu, cezhraničný výskum a inovácie prináša osobitnú pridanú 

                                                      
4  Osobitná správa EDA č. 28/2018 Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie 

zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život prijímateľom, stále však existujú 
príležitosti na zlepšenia. 

5 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final, s. 48. 
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hodnotu k financovaniu na vnútroštátnej úrovni. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že štáty, 
ktoré nie sú členmi EÚ, sa rozhodli zapojiť a stať sa pridruženými krajinami tohto 
programu6. Vyššia úroveň konkurencie pri získavaní grantov a spolupráca umožňujú 
významný vedecký pokrok a inovácie. 

Obľúbenosť programu Horizont 2020 môže byť príčinou zamietnutia dobrých 
návrhov 

2.16. O príťažlivosti programu Horizont 2020 jasne svedčí jeho obľúbenosť. Granty 
však získa len 12 % oprávnených návrhov7, čo znamená, že značné úsilie vynaložené 
na prípravu návrhov projektov často neprinesie žiadne ovocie a dokonca ani návrhy 
dobrých projektov nezískajú finančné prostriedky, čo vedie k strate príležitostí. 

2.17. Návrhy projektov v rámci nástroja pre MSP a nástroja akcie Marie Curie-
Sklodowskej (MSCA), ktoré nie je možné financovať z programu Horizont 2020 
z dôvodu rozpočtových obmedzení8, dostávajú tzv. známku excelentnosti. Známka by 
mala pomôcť žiadateľom získať finančné prostriedky z iných programov. Účelom 
známky je tiež posilniť koherentnosť, keďže vytvára pevnejšie prepojenie medzi 
programom Horizont 2020 a ďalšími schémami financovania. Táto iniciatíva sa zatiaľ 
všeobecne nevyužíva a vnútroštátne schémy financovania známku príliš neuznávajú9. 

Trojpilierová štruktúra je prínosom pre koherentnosť programu Horizont 2020 

2.18. Koherentnosť znamená, že časti programu Horizont 2020 dobre 
spolupracujú, dopĺňajú sa a vytvárajú synergie s ostatnými politikami a programami 
financovania na úrovni EÚ a členských štátov. Trojpilierová štruktúra je prínosná 
pre vnútornú koherentnosť10 programu. Zlepšenie je možné, pokiaľ ide o racionalizáciu 
množstva nástrojov financovania EÚ pre oblasť výskumu a inovácií, ktorá by umožnila 
prijímateľom získať lepší prehľad o možnom financovaní z EÚ a o tom, ktoré nástroje 

                                                      
6 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 

hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final. 

7 Výročná správa za rok 2018 o riadení rozpočtu EÚ a jeho výkonnosti , s. 33. 

8 Číselné údaje pochádzajú z panela Horizon Dashboard. 

9 Osobitná správa EDA č. 28/2018 Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie 
zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život prijímateľom, stále však existujú 
príležitosti na zlepšenia, s. 38. 

10 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final. 
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sú pre nich vhodné. Je tiež možné ďalej zlepšiť zosúladenie s financovaním a politikami 
na úrovni členských štátov11. 

Meranie účinnosti výskumu a inovácií je ťažké 

2.19. Účinnosť programu Horizont 2020 súvisí s výsledkami a vplyvom 
financovaných projektov. Činnosti v oblasti výskumu a inovácií budú mať reálny vplyv 
len vtedy, keď sa výsledky rozšíria a začnú prakticky používať. Existuje časová medzera 
medzi dokončením výskumného projektu a šírením a využívaním výsledkov. Istú úlohu 
zohrávajú aj externé faktory12. Výsledky a vplyvy síce väčšinou nie sú materializované 
či merateľné, ale niektoré výstupy, ktoré sa merajú prostredníctvom ukazovateľov, 
vykazujú pokrok pri dosahovaní cieľov programu. Vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti za rok 2019 sa neuvádza prehľad efektívnosti programu v podobe 
úspechov. V prehľade o výkonnosti programu sa poskytujú podrobnejšie informácie 
a stručne sa opisuje výkonnosť jednotlivých pilierov programu Horizont 2020 tak, že sa 
odkazuje na niektoré informácie vyjadrené v podobe ukazovateľov. 

Excelentná veda 

2.20. Na ilustrácii 2.6 je uvedený prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia 
spojených s pilierom Excelentná veda. 

                                                      
11 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 

hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final, s. 171. 

12 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final, s. 13. 
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Ilustrácia 2.6 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s pilierom Excelentná 
veda 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

2.21. Podpora prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC) v rámci piliera 
Excelentná veda sa orientuje na etablovanejších výskumníkov s dôrazom na vyššiu ako 
základnú úroveň vedeckého výskumu. Na druhej strane v rámci akcií Marie Curie-
Skłodowskej (MSCA) sa podporujú prevažne začínajúci výskumníci. Ukazovateľ pre ERC 
ukazuje, že program dosahuje dobré výsledky. Akcie Marie Curie-Skłodowskej tiež 
vykazujú dobré hodnoty svojich ukazovateľov: 58 200 výskumníkov od začiatku 
programu využilo medzisektorovú a cezhraničnú mobilitu, ktorá im umožnila 
vykonávať výskum v zahraničí alebo dočasne v iných organizáciách. 
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Podpora excelentnosti a mobility je prínosná pre európsky výskum 

2.22. Keďže Európska rada pre výskum financuje predovšetkým základný výskum, 
môže trvať veľmi dlho, kým sa prejavia jeho výsledky a vplyvy. Výstupy v podobe 
vedeckých publikácií a objavov však ukazujú, že ERC má výsledky. Zmyslom 
celoeurópskej súťaže je vyčleniť granty na projekty, v ktorých bude možné uskutočniť 
excelentný výskum, hoci aj na úkor rovnomernej geografickej distribúcie13. Akcie Marie 
Curie-Skłodowskej umožňujú výskumníkom vyskúšať si mobilitu, ktorá je prínosná 
pre jednotlivých výskumníkov, ako aj pre zapojené výskumné organizácie a európsky 
výskumný systém ako celok14. 

Program Horizont 2020 prináša zhodnotenie vďaka jedinečnosti a celoeurópskej 
povahe podpory, ktorú poskytuje 

2.23. Európska rada pre výskum a akcie Marie Curie-Skłodowskej sa natoľko 
odlišujú, pokiaľ ide o zameranie a rozsah pôsobnosti, že v rámci programu alebo mimo 
neho dochádza len k malému prekrývaniu. Keďže sa nepodobajú akciám 
organizovaným na vnútroštátnej úrovni, majú odlišnú pridanú hodnotu. Pridanú 
hodnotu predstavuje aj celoeurópska konkurencia a mobilita15. 

Vedúce postavenie priemyslu 

2.24. Na ilustrácii 2.7 je uvedený prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia 
spojených s pilierom Vedúce postavenie priemyslu. 

                                                      
13 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 

hodnotenie programu Horizont 2020),, príloha 2, SWD(2017) 221 final, s. 56. 

14 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020),, príloha 2, SWD(2017) 221 final, s. 176. 

15 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020),, príloha 2, SWD(2017) 221 final, s. 68, s. 71, s. 177. 
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Ilustrácia 2.7 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s pilierom Vedúce 
postavenie priemyslu 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

áno

nie

nejasné

Vstup 
a výstup Výsledok Vplyv

Výber ukazovateľov súvisiacich s pilierom Vedúce postavenie 
priemyslu

čiastkový cieľ
100 % (2019)

čiastkový cieľ
40 % (2017)

2013 2020

2020

2020

2020

2020

16 % (2019)

N/A

N/A

N/A

N/A

Podľa údajov Komisie 
sú ukazovatele na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov?

Ukazovateľ Pokrok k dosiahnutiu cieľa
Na dobrej 

ceste? Typ


nie

nejasné

nejasné


nejasné

nejasné
Rast a vytváranie pracovných 
miest v zúčastnených MSP

Nie je k dispozícii (žiadny cieľ):
základný stav: 0

cieľ: nie je špecifikovaný
najnovšie údaje: 431 (2019) 

výsledok

Podiel zapojených podnikov 
zavádzajúcich inovácie nové pre 
spoločnosť alebo trh

Nie je k dispozícii (žiadny cieľ):
základný stav: 0

cieľ: nie je špecifikovaný
najnovšie údaje: 15,4 tis. (2019) 

výsledok

Počet spoločných verejno-
súkromných publikácií

Nie je k dispozícii (žiadny cieľ):
základný stav: 0

cieľ: nie je špecifikovaný
najnovšie údaje: 5,7 tis. (2019) 

výstup

Podiel zapojených MSP 
zavádzajúcich inovácie nové pre 
spoločnosť alebo trh

výsledok

Patentové prihlášky a patenty 
priznané v rôznych podporných 
a priemyslových technológiách
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2.25. Špecifický cieľ č. 5 súvisí s posilnením vedúceho postavenia Európy v oblasti 
priemyslu prostredníctvom výskumu, technologického rozvoja, demonštrácií a inovácií 
v mnohých podporných a priemyselných technológiách. Z programového vyhlásenia 
vyplýva, že tento program nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľovej hodnoty, pokiaľ 
ide o patentové prihlášky. V programovom vyhlásení sa tiež uvádzajú informácie 
o priznaných patentoch, čo je lepšie meradlo výkonnosti, nie sú však stanovené žiadne 
celkové ani čiastkové ciele. 

2.26. Ďalším ukazovateľom tohto cieľa je „podiel zapojených podnikov 
zavádzajúcich inovácie nové pre spoločnosť alebo trh“. Keďže v programovom 
vyhlásení sa neuvádzajú čiastkové ciele ani cieľová hodnota pre tento ukazovateľ, nedá 
sa použiť na posúdenie toho, či je program na dobrej ceste, čím sa znižuje užitočnosť 
tohto ukazovateľa. 

Podpora inovácií je obľúbená, aj keď MSP čelia prekážkam  

2.27. Akcie v rámci piliera vedúceho postavenia priemyslu pre výskum a inovácie sa 
zamerali na podporné technológie. Tieto technológie sú základom budúcich inovácií, 
a preto trvá určitý čas, kým sa poskytnuté finančné prostriedky pretavia do podoby 
výsledkov a vplyvov. Celkovo sa tieto akcie vyznačujú dobrou trhovou orientáciou a sú 
obľúbené u veľkého počtu žiadateľov vrátane MSP. Podpora inovácií MSP predstavuje 
špecifický cieľ v rámci piliera Vedúce postavenie priemyslu, aj keď MSP sa môžu zapojiť 
a získať finančné prostriedky aj v rámci iných špecifických cieľov. V našej osobitnej 
správe o zjednodušení programu Horizont 202016 sme zistili, že MSP čelia prekážkam 
pri predkladaní žiadostí a zaťaženiu pri vykonávaní projektov z dôvodu zložitosti 
pravidiel, napríklad pri vykazovaní nákladov. 

Odlišná pridaná hodnota EÚ prostredníctvom kritického množstva 

2.28. Pokiaľ ide o financovanie výskumných a inovačných projektov v oblasti piliera 
Vedúce postavenie priemyslu, v programe Horizont 2020 sa počíta so stanovením 
kritického množstva, ktoré umožňuje uskutočnenie rozsiahlejších projektov. Do 
projektov sa zapájajú viacerí účastníci, ako sú napríklad podniky, výskumné organizácie 

                                                      
16  Osobitná správa EDA č. 28/2018, Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie 

zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život prijímateľom, stále však existujú 
príležitosti na zlepšenia. 
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a univerzity z viacerých krajín, a môžu teda priniesť potrebné znalosti a odbornosť, 
ktoré nemusia byť k dispozícii v jednej krajine17. 

Spoločenské výzvy 

2.29. Na ilustrácii 2.8 je uvedený prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia 
spojených s pilierom Spoločenské výzvy. 

                                                      
17 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 

hodnotenie programu Horizont 2020),, príloha 2, SWD(2017) 221 final, s. 290, s. 358, s. 427. 
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Ilustrácia 2.8 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s pilierom Spoločenské 
výzvy 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

2.30. Pilier Spoločenské výzvy sa dotýka siedmich rôznych oblastí. Prvé dva 
ukazovatele na ilustrácii 2.8 sú z oblasti zdravia a kvality života. Hodnota pre tento cieľ 
je uvedená pod okruhom na rok 2020, v skutočnosti by sa však mala dosiahnuť vtedy, 
keď sa „[…] dokončia všetky akcie financované v rámci programu Horizont 2020“. 
V programovom vyhlásení sa ďalej uvádza, že „ciele sú stanovené pre celý pilier 
Spoločenské výzvy (špecifické ciele: 8 – 14), a nie pre každý individuálny špecifický 
cieľ“, a preto porovnávanie skutočnej hodnoty a cieľovej hodnoty nemá význam. 
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Poskytnutie odpovedí na spoločenské problémy 

2.31. Pilier Spoločenské výzvy programu Horizont 2020 sa výslovne zameriava 
na otázky v takých oblastiach, ako je celoživotné zdravie, kvalita života a energia 
z udržateľných zdrojov. Hodnotenia Komisie dospeli k záveru, že tento pilier má 
celkovo vysokú relevantnosť, keďže smeruje finančné prostriedky do výskumu 
a inovácií zameraných na problémy, ktoré musí spoločnosť riešiť18. Akcie v oblasti 
spoločenských výzev sa zameriavajú na projekty na „vyšších úrovniach technologickej 
pripravenosti“, čo znamená, že technológie sú bližšie k vyústeniu do praktických 
aplikácií, a teda dobre dopĺňajú základnejší výskum. Dlhodobejšia odpoveď 
na spoločenské výzvy by si však vyžiadala širší aj základný výskum v tejto oblasti19. 
Celkovo sa európske projekty dobre dopĺňajú s úsilím jednotlivých štátov20. 

Výsledky testovania výkonnosti transakcií 

2.32. Posudzovali sme podávanie správ Komisie o výkonnosti 62 projektov 
programu Horizont 2020. 26 z nich sa už skončilo. Nehodnotili sme priamo kvalitu 
uskutočneného výskumu ani vplyv projektov z hľadiska dosiahnutia cieľa politiky, 
ktorým bolo zlepšenie výskumu a inovácií. 

2.33. Pri každom projekte sme preskúmali niekoľko správ vrátane hodnotiacej 
správy, ktorú vypracúva projektový úradník Komisie v rámci kontrol pred úhradou 
vykázaných nákladov. Ak to bolo možné, spýtali sme sa na výkonnosť projektu 
aj prijímateľa. 

2.34. Všetkých 62 projektov, ktoré sme preskúmali, vyhovuje programovým cieľom 
a uplatniteľnému pracovnému programu. Väčšina projektov je spojená len s jedným 
špecifickým cieľom, až na tri projekty, ktoré sú spojené s dvoma špecifickými cieľmi. 
Domnievame sa však, že ďalších 22 projektov spojených s jedným špecifickým cieľom 
prispieva k jednému alebo viacerým ďalším špecifickým cieľom. Často ide napríklad 
o projekty ERC (ktoré patria k ŠC1) alebo projekty akcií Marie Curie-Skłodowskej (ktoré 

                                                      
18 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 

hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final, s. 31. 

19 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020), SWD(2017) 220 final, s. 170. 

20 Európska komisia, In-depth interim evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné 
hodnotenie programu Horizont 2020),, príloha 2, SWD(2017) 221 final, s. 656, s. 813. 
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patria k ŠC3), ale podľa témy výskumu môžu tiež prispievať k niektorému z cieľov 
z piliera Spoločenské výzvy. Oznamovaním výlučne výsledkov projektu, napríklad 
vedeckých publikácií, v rámci jedného špecifického cieľa sa predchádza dvojitému 
započítaniu, na druhej strane to však vedie k nedostatočnému oznamovaniu príspevku 
Únie k ostatným oblastiam výskumu. 

2.35. Podľa správ Komisie väčšina projektov dosiahla očakávané výstupy 
a výsledky. Zo správ Komisie však tiež vyplynulo, že niekoľko projektov bolo 
ovplyvnených okolnosťami, ktoré bránili ich výkonnosti: 

o v piatich prípadoch bol vykázaný pokrok len čiastočne v súlade s cieľmi 
dohodnutými s Komisiou, 

o v siedmich prípadoch bolo šírenie výstupov a výsledkov projektu len čiastočné 
v súlade s dohodou o grante. 

Závery 

2.36. Dostupné informácie sú príliš obmedzené na to, aby sme mohli plne posúdiť 
výkonnosť programu Horizont 2020 na konci roka 2019, ktorý je predposledným rokom 
programového obdobia. Jedným z hlavných dôvodov je inherentná vlastnosť 
financovania výskumu a inovácií, a síce značný časový odstup medzi financovaním 
projektov a materializáciou výsledkov a vplyvov. Okrem toho na konci roka 2020 bude 
väčšina projektov stále prebiehať (pozri bod 2.13). Ukazovatele treba interpretovať 
opatrne a pri niektorých chýbajú cieľové hodnoty (pozri bod 2.11). Tým sa komplikuje 
vytvorenie prehľadu o výkonnosti. Najaktuálnejšiu a najúplnejšiu predstavu 
o výkonnosti poskytuje priebežné hodnotenie z mája 2017, v ktorom sú kvantitatívne 
údaje skombinované s kvalitatívnymi údajmi (pozri bod 2.10). 

2.37. Dostupné informácie sú síce obmedzené, nič však nenaznačuje, že by bola 
výkonnosť programu ohrozená a príkladov úspešných projektov je viac než dosť. 
Informácie o efektívnosti programu Horizont 2020 nie sú predstavené príliš široko, 
ale súvisiaca otázka zjednodušenia áno (pozri bod 2.14). Rozpočet programu 
Horizont 2020 nestačí na financovanie všetkých oprávnených návrhov projektov 
z dôvodu prílišného záujmu (pozri body 2.16 – 2.17). 

2.38. Informácie o relevantnosti programu, koherentnosti a pridanej hodnote EÚ 
sú na rozdiel od informácií o účinnosti k dispozícii v značnom rozsahu. Existujú silné 
dôkazy o tom, že program Horizont 2020 je relevantný a reaguje na potreby, na ktoré 
má reagovať (pozri body 2.23, 2.28 a 2.31). Ďalšou silnou stránkou programu je 
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pridaná hodnota EÚ, ako potvrdzujú mnohé zdroje dôkazov (pozri bod 2.15). Pokiaľ ide 
o koherentnosť, program Horizont 2020 ukazuje, že je dobre zosúladený interne 
i s ostatnými programami a politikami, zároveň však zostáva priestor na zlepšenie 
(pozri bod 2.18). 

2.39. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa výkonnosť okruhu 1a rieši len 
veľmi všeobecne. Správa sa napríklad nevenuje jednotlivým programom. Informácie 
o výkonnosti programu Horizont 2020 sa obmedzujú na príklady úspešných projektov 
a nie je poskytnutá interpretácia údajov ukazovateľov. Viac informácií sa ponúka 
v prehľade o výkonnosti programu a prílohe k výročnej správe o riadení a výkonnosti, 
aj keď stále s vysokou mierou agregácie (pozri bod 2.19). 
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Európsky fond pre strategické 
investície (EFSI) 

Účel a fungovanie EFSI 

2.40. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) bol zriadený v roku 2015 ako 
prvý pilier Investičného plánu pre Európu21. Cieľ plánu spočíval v preklenutí nedostatku 
investícií, ktorý nastal po finančnej a hospodárskej kríze, ktorá začala v roku 2008. 
Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 konštatovala, že „posilnenie 
investícií a riešenie zlyhania trhu v Európe je kľúčovou politickou výzvou“. Európsky 
fond pre strategické investície by mal zabezpečiť doplnkovosťprostredníctvom podpory 
riešenia zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií a obvykle cieľových 
projektov s rizikovejším profilom a takých, „ktoré by sa neboli mohli prostredníctvom 
EIB, EIF alebo existujúcich finančných nástrojov Únie vykonať bez podpory z EFSI 
v období, počas ktorého sa môže využiť […] záruka EÚ, alebo by sa neboli mohli 
vykonať v rovnakom rozsahu“. 

2.41. Na ilustrácii 2.9 sa nachádza celkový prehľad programu EFSI a jeho východísk 
na základe príslušných právnych predpisov a dokumentov Komisie. 

2.42. Európsky fond pre strategické investície je podporený zárukou EÚ. Finančné 
operácie riadi skupina Európskej investičnej banky (EIB). EIB zodpovedá za okno 
pre infraštruktúru a inovácie (IIW) a Európsky investičný fond (EIF) za okno pre malé 
a stredné podniky (SMEW). 

2.43. Program bol zmenený nariadením (EÚ) 2017/239622 (tzv. „EFSI 2.0“), ktorým 
sa zvýšili cieľové sumy mobilizovaných investícií a predĺžilo investičné obdobie 
do decembra 2020 pre schvaľovanie transakcií pri konečných zmluvách, ktoré musia 

                                                      
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom 

fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom 
portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 
— Európsky fond pre strategické investície. 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017, ktorým sa 
menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania 
Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení 
pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva. 
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byť podpísané najneskôr na konci decembra 2022. Prehĺbil sa tiež dôraz 
na doplnkovosť. 

2.44. Záruka EÚ umožňuje EIB financovať operácie s celkovo vyšším rizikovým 
profilom ako jej štandardné portfólio. Cieľom je dosiahnuť celkový multiplikačný účinok 
investícií v hodnote 15-krát vyššej, ako je príspevok EFSI (záruka EÚ a príspevok EIB) 
(15-x). Príspevok z EFSI sa má v priemere znásobiť 3-krát interným multiplikátorom 
prostredníctvom financovania skupinou EIB, a ďalej znásobiť priemerne 5-krát 
externým multiplikátorom iného (súkromného a/alebo verejného) financovania. 
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Ilustrácia 2.9 – Prehľad EFSI  

 
Zdroj: EDA na základe nariadenia (EÚ) 2015/1017, nariadenia (EÚ) 2017/2396, programových vyhlásení 
pre návrh rozpočtu na rok 2020 a COM(2018) 497 final. 

Potreby

V Európskej únii:
• vyriešenie problému 

nedostatku investícií,
• podpora obnovy 

hospodárstva,
• podpora udržateľného 

a inkluzívneho rastu,
• posilnenie príťažlivosti 

investícií v Európe

Očakávané výstupy

Vplyvy
• Príspevok k vyriešeniu 

problému nedostatku 
investícií

• Zvýšenie rastu
• Vytvorenie nových 

pracovných miest

Výsledky
• Mobilizácia verejného 

a súkromného kapitálu do 
projektov financovaných EIB.

• Celkové investície 
financovania z EIB/EIF 
a zmobilizovaný kapitál vo 
výške 500 mld. EUR, z čo 
vyplýva 5-násobný externý 
multiplikačný účinok.

• Celkový multiplikačný 
účinok: 15-x.

Ciele

Všeobecným cieľom EFSI je 
„Podpora investícií posilňujúcich 
rast v súlade s rozpočtovými 
prioritami Únie“. Uvádza sa deväť 
prioritných oblastí.  

Európsky fond pre strategické 
investície má jeden špecifický cieľ. 
Súvisiace Európske centrum 
investičného poradenstva (EIAH) 
a Európsky portál investičných 
projektov (EIPP) majú každý jeden 
špecifický cieľ. 

Špecifický cieľ 1 (EFSI), „Zvýšenie 
objemu operácií financovania 
a investičných operácií skupiny 
Európskej investičnej banky 
v prioritných oblastiach“

Procesy

Spôsob riadenia
Nepriame riadenie (skupina EIB)

Aktéri
• Zodpovedné GR: ECFIN
• Riadenie a vykonávanie: EIB 

a EIF
• Národné podporné banky 

alebo inštitúcie
• Finanční sprostredkovatelia 

a súkromní investori
• Realizátori projektu –

koneční prijímatelia

Činnosti
• Dohľad riadiacej rady
• Investičný výbor 
• Posúdenie projektov
• Schválenie
• Podpis
• Vyplatenie
• Monitorovanie a podávanie 

správ
• Splatenie

Vstupy

Celkové zdroje EFSI vo výške 
33,5 mld. EUR – 26 mld. EUR 
záruky EÚ a 7,5 mld. EUR 
vlastného príspevku EIB.

Záručný fond EFSI je vankúš 
likvidity na vyplatenie výziev na 
plnenie zo záruky. Postupne sa 
dopĺňa z rozpočtu EÚ 
(8 425 mil. EUR) a z pripísaných 
príjmov (až 675 mil. EUR).

Kontext a vonkajšie faktory

Kontext EÚ
Spojenie s mnohými ďalšími 
politikami EÚ, ako je: 
• stratégia Európa 2020,
• Horizont 2020 (InnovFin),
• EŠIF („štrukturálne fondy“),
• COSME pre MSP,
• Nástroj na prepájanie Európy 

(NPE).

Kontext členských štátov
Politika, právne predpisy 
a/alebo regulačný rámec 
daného členského štátu

Vonkajšie faktory
• Sociálno-ekonomické 

podmienky ovplyvňujúce 
dostupnosť financovania na 
úrovni EÚ, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni 
(verejného a súkromného) 

• Medzinárodné dohody, 
predovšetkým ciele 
udržateľného rozvoja OSN 
do roku 2030

Očakávané výstupy

Financovanie operácií v dvoch 
oknách:
• Okno pre infraštruktúru 

a inovácie (IIW)
• Okno pre MSP (SMEW)

Orientované na oprávnené 
projekty v prioritných 
oblastiach v Únii, ako aj 
cezhraničné projekty.

Financovanie môže mať 
podobu: 
• Úvery
• Záruk / protizáruky
• podriadeného financovania,
• Nástrojov kapitálové trhu 
• Kapitálová alebo 

kvázikapitálová účasť

Celková suma: 100 mld. EUR, 
z čoho vyplýva 3-násobný 
interný multiplikačný účinok
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2.45. Program EFSI má jeden všeobecný a jeden špecifický cieľ23. Všeobecným 
cieľom je „podpora investícií posilňujúcich rast v súlade s rozpočtovými prioritami 
Únie“ a špecifickým cieľom „zvýšenie objemu operácií financovania a investičných 
operácií skupiny Európskej investičnej banky (skupiny EIB) v prioritných oblastiach“. 

2.46. Na konci roka 2019 dosahovala expozícia rozpočtu EÚ voči možným budúcim 
platbám v súvislosti so zárukou EFSI výšku 21,9 mld. EUR. Platby z rozpočtu EÚ sa 
odvádzajú hlavne do záručného fondu EFSI predstavujúceho vankúš likvidity, z ktorého 
sa v prospech EIB uhrádzajú prostriedky v prípade, že dôjde k žiadosti o čerpanie 
záruky EÚ. Zdroje fondu riadi Komisia. Na konci roka 2019 bola zaznamenaná suma 
vo výške 6,5 mld. EUR ako platby do záručného fondu EFSI EÚ24. V tom čase fond 
dosahoval objem finančných prostriedkov vo výške 6,7 mld. EUR. Odvtedy nebola 
záruka významným spôsobom uplatnená25. 

Uverejnené informácie o výkonnosti 

2.47. Okrem obvyklého výročného podávania správ o výkonnosti prostredníctvom 
výročnej správy o riadení a výkonnosti, programových vyhlásení a výročnej správy 
o činnosti (VSČ) (pozri bod 1.3]) Komisia a EIB vypracovali tieto hodnotenia výkonnosti 
v súvislosti nariadením o EFSI26 (pozri ilustráciu 2.10). Komisia tiež zadala vypracovanie 
externého hodnotenia, ktoré bolo dokončené v roku 2016. 

                                                      
23 Ako je uvedené v programových vyhláseniach pre návrh rozpočtu na rok 2020. 

24 Na základe finančných údajov viacročného finančného rámca poskytnutých GR BUDG.  

25  Výročné správy EDA za rok 2018 a 2019, kapitola 2 Rozpočtové a finančné riadenie. 

26 Nariadenie (EÚ) 2015/1017, článok 18. 

69

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=SK


  

 

Ilustrácia 2.10 – Časový harmonogram hlavných hodnotení a zahrnuté 
obdobia 

 
Zdroj: EDA. 

Posúdenie výkonnosti EFSI na základe uverejnených informácií 
o výkonnosti 

2.48. Na ilustrácii 2.11 sa nachádza prehľad všetkých ukazovateľov EFSI zahrnutých 
do programových vyhlásení. V bode 1.24 rozoberáme niekoľko všeobecných 
obmedzení27, ktoré sa uplatňujú pri výklade týchto ukazovateľov. Konkrétne naše 
posúdenie, či daný ukazovateľ je „na dobrej ceste“, sa týka pravdepodobnosti, 
že pri tomto ukazovateli bude splnený jeho cieľ. Pri tomto posúdení sa nezohľadňuje, 
či a ako úzko je daný ukazovateľ spojený s činnosťou a cieľmi EFSI ani či cieľová 
hodnota stanovená pre tento ukazovateľ je primerane ambiciózna. Preto je to iba prvý 
krok pri analyzovaní výkonnosti programu EFSI. Nevykonali sme ani audit spoľahlivosti 
príslušných údajov, ale rozoberáme to v kapitole 1 (pozri body 1.13 – 1.23). 

2.49. Programové vyhlásenie zahŕňa päť ukazovateľov pre EFSI. Konštatujeme, 
že ide o ukazovatele „výsledku“ a “výstupu“.  

                                                      
27 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 výročnej správy za rok 2018. 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
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2007 – 2013
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EIB – Hodnotenie EFSI z roku 2016

Komisia – Hodnotenie EFSI z roku 2016

EIB – Hodnotenie EFSI z roku 2018

Komisia – Nezávislé hodnotenie z roku 2018
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Ilustrácia 2.11 – Prehľad všetkých ukazovateľov programu EFSI 
v programovom vyhlásení 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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2.50. Poznamenávame, že program je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. 
Cieľom EFSI je mobilizovať investície vo viacerých oblastiach v celej EÚ 
prostredníctvom poskytovania financií pre portfólio rizikovejších projektov, než sú 
projekty podporované štandardnými operáciami EIB. Dostupné informácie 
o výkonnosti obsahujú podrobné údaje o mobilizovaných investíciách schválených 
operácií, počte schválených projektov, multiplikačných účinkoch a krytí členskými 
štátmi. Ani jeden z piatich ukazovateľov však nesleduje úroveň rizika alebo prienik 
kľúčových oblastí načrtnutých vo všeobecnom cieli. 

2.51. V prípade dvoch ukazovateľov výsledku je potrebné poznamenať, že údaje sú 
čiastočne založené na odhadoch, ktoré sa aktualizujú v priebehu programu. Tieto 
ukazovatele budú definitívne až po ukončení investícií. Okrem toho sa v stanovisku 
EDA č. 2/2016 zdôrazňuje, že pri výpočte agregovaného multiplikačného účinku sa 
vychádza z predpokladu, že bez EFSI sa nezrealizuje žiadna investícia28. 
Poznamenávame, že metodiky týkajúce sa multiplikačného účinku, ktoré používa EIB 
aj EIF pre EFSI, boli aktualizované s cieľom zabezpečiť, aby sa k cieľom EFSI počítali len 
zmobilizované prírastkové investície29. 

2.52. Niektoré ukazovatele majú teraz zníženú monitorovaciu hodnotu. Jeden 
z ukazovateľov výstupu: súhrnný počet krajín prijímajúcich finančné prostriedky od 
skupiny EIB (podpísané operácie) bol dosiahnutý do roku 2016, v druhom roku 
programu. Do ďalšieho ukazovateľa výstupu sa započítavajú projekty, ktoré získali 
podporu z programu EFSI, a bol dosiahnutý v roku 2018, keď prekročil 1 000 projektov. 

2.53. Je potrebné uviesť, že ukazovateľmi sa nemeria pokrok špecifického cieľa ako 
takého, ktorým je zvýšenie objemov EIB, najmä riskantnejších operácií. Zatiaľ čo 
v rámci špecifického cieľa sa zohľadňujú celkové operácie skupiny EIB, ukazovatele sú 
viazané na operácie EFSI. 

Projekty financované z EFSI zmobilizovali odhadované investície blízko cieľovej 
hodnoty, nie vždy ich však možno pripísať len EFSI 

2.54. EFSI je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľovej hodnoty zmobilizovať 500 mld. 
EUR investícií. Koncom roka 2019, rok pred uplynutím konečného termínu, skupina EIB 
schválila transakcie vo výške 84,2 mld. EUR a odhadla súvisiace investície na 458 mld. 

                                                      
28 Ú. v. EÚ C 465, 13.12.2016, s. 1. 

29 EIB, metodika výpočtu multiplikačného účinku EFSI, aktualizovaná v júli 2018 a 
EIF, metodika výpočtu multiplikačného účinku EFSI, aktualizovaná v januári 2019. 

72

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_SK.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_steering_board_eif_efsi_multiplier_methodology_calculation_en.pdf


  

 

EUR, čo predstihuje stanovenú cieľovú hodnotu, ak zohľadníme, že už uplynulo 82 % 
dĺžky trvania programu30. 

2.55. Z odhadovaných celkových „súvisiacich investícií“ vyplýva externý 
„multiplikačný účinok“ vyšší ako očakávaná 5-násobná hodnota, čo naznačuje celkový 
cieľový 15-násobný multiplikačný účinok (pozri bod 2.44). V našej osobitnej správe 
o EFSI z roku 201931 sme dospeli k záveru, že program EFSI bol účinný pri získavaní 
financovania na podporu značných dodatočných investícií, v niektorých prípadoch sa 
však nadhodnotil rozsah, v akom priniesol skutočné dodatočné investície v reálnej 
ekonomike. V hodnotení EFSI a našej osobitnej správe sa tiež poukázalo na skutočnosť, 
že len EFSI nie je možné pripísať celkový objem financovania. 

EFSI poskytol kapitál tam, kde by ho trh neposkytol, ale aj tak trh mohol pokryť 
niektoré investície z EFSI 

2.56. Ročný objem úverov od EIB sa v období rokov 2015 – 2017, ktoré bolo 
súbežné s “obdobím fungovania EFSI“, síce znížil, je však potrebné uviesť, že úvery sú 
vyššie než v predchádzajúcich dvoch trojročných obdobiach (2009 –2011 a 2012 –
 2014), v ktorých skupina EIB získala mimoriadne príspevky určené na riešenie 
finančnej krízy a krízy štátneho dlhu. V porovnaní s ročnými úvermi pred krízou je 
priemer významne vyšší v “období fungovania EFSI“, čo znamená dosiahnutie 
špecifického cieľa zvýšiť objemy finančných operácií. 

2.57. Okrem toho podľa správy EIB o EFSI z roku 201932 súbor transakcií EFSI tvoria 
tzv. „osobitné činnosti“, s ktorými je a priori spojené vyššie riziko než s bežnými 
operáciami EIB. Objem takýchto nových činností podpísaných v roku 2019 dosiahol 
15 mld. EUR, približne 25 % celkových úverov EIB v uvedenom roku, zatiaľ čo úroveň 
pred EFSI bola nižšia než 10 %. 

                                                      
30 Správa EFSI za rok 2019, Výročná správa Európskej investičnej banky Európskemu 

parlamentu a Rade o finančných a investičných operáciách skupiny EIB v rámci EFSI za rok 
2019, s. 35. 

31 Osobitná správa EDA č. 3/2019 Európsky fond pre strategické investície:aby bol úplne 
úspešný, je potrebné prijať opatrenia“, bod 81. 

32 Správa EFSI za rok 2019, Výročná správa Európskej investičnej banky Európskemu 
parlamentu a Rade o finančných a investičných operáciách skupiny EIB v rámci EFSI za rok 
2019, s. 35. 
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2.58. V nezávislom hodnotení Komisie sa uvádzalo, že od otvorenia EFSI bol 
zavedený celý rad nových riskantnejších produktov, napríklad kapitálové nástroje 
a nástroje na rozdelenie rizika s finančnými sprostredkovateľmi v rámci okna 
pre infraštruktúru a inovácie (IIW). Okrem toho doterajšie produkty boli upravené 
a prispôsobené novým typom protistrán/prijímateľov33. 

2.59. Podľa pôvodného nariadenia o EFSI sa predpokladalo, že „osobitné 
činnosti“ a priori poskytujú doplnkovosť (pozri bod 2.40). Z prieskumu z roku 2018 
vyplýva, že 98 % dlhových operácií a 99 % kapitálových operácií riešilo zlyhania trhu. Zo 
správ však vyplýva, že trh by aj tak pokryl časť týchto investícií, hoci za menej 
priaznivých podmienok34. Z prieskumu vyplýva, že 67 % operácií okna IIW a 76 % 
operácií okna SMEW by sa bez EFSI neuskutočnilo. 

2.60. Podľa záverov hodnotenia sa zainteresované strany domnievajú, že finančné 
nástroje na úrovni EÚ dopĺňajú vnútroštátne zdroje tam, kde by samotné národné 
zdroje nedokázali pokryť chýbajúce financovanie. Ďalším dôležitým aspektom je 
„signálny účinok“ zapojenia EIB/EIF, ktorý pomáha pritiahnuť predovšetkým 
rizikovejšie finančné prostriedky. Podpora zo strany EÚ bola v mnohých prípadoch 
kľúčom k presvedčeniu finančných sprostredkovateľov, aby sa podieľali na rizikovejších 
projektoch35. 

2.61. Rizikovejšie projekty sú v súlade s cieľom nariadenia a majú zabezpečiť 
doplnkovosť programu. V programe EFSI 2.0 sa zachovalo toto prepojenie, rozšírili sa 
však kritériá doplnkovosti36. V súčasnosti sa za silný ukazovateľ doplnkovosti považuje 

                                                      
33 Nezávislé hodnotenie nariadenia o EFSI, záverečná správa, ICF v spolupráci s externými 

partnermi, jún 2018, s. 55. 

34 Hodnotenie Európskeho fondu pre strategické investície, jún 2018, EIB, s. 46, Nezávislé 
hodnotenie nariadenia o EFSI, záverečná správa, ICF v spolupráci s externými partnermi, 
jún 2018, s. 90. 

35 Nezávislé hodnotenie nariadenia o EFSI, záverečná správa, ICF v spolupráci s externými 
partnermi, jún 2018, s. 100. 

36 Článok 5 ods. 1 a článok 7 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre 
investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície, zmenené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017. 
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„osobitná činnosť“ (s vyššou mierou rizika), aby sa však mohla považovať 
za oprávnenú, vyžaduje si ďalšie odôvodnenie. 

EFSI posilnil niektoré programy EÚ, s inými sa však dočasne prekrýval  

2.62. EFSI posilnil niektoré ďalšie programy EÚ. Týkalo sa to predovšetkým okna 
SMEW, v rámci ktorého EFSI mohol posilniť nástroje záruk COSME a InnovFin MSP 
a využiť prísun projektov, ako aj dostupné skúsenosti personálu EIF. EFSI poskytol 
dočasný kapitál na uspokojenie vysokého dopytu zo strany finančných 
sprostredkovateľov, ktorý presiahol ročné rozpočtové prostriedky. To pomohlo udržať 
dynamiku a zabránilo efektu „stop a štart“ pri čakaní na sprístupnenie nového 
rozpočtu. Okno SMEW EFSI následne tiež zvýšilo prienik navýšením dostupných zdrojov 
a to umožnilo spustenie nových nástrojov. 

2.63. Došlo k prekrývaniu s inými programami. V rámci okna pre infraštruktúru sa 
spočiatku znížil dopyt po programoch, ako sú napríklad NPE a InnovFin, keďže EFSI sa 
do určitej miery vzťahoval na podobné politické oblasti. Tento problém sa rýchlo 
vyriešil zmenou zamerania uvedených programov, ktoré prevzali vymedzenejšie 
segmenty (rizikových) finančných potrieb s cieľom predísť prekrývaniu s EFSI, napríklad 
projekty so zemepisným umiestnením mimo EÚ alebo projekty súvisiace s čistejšou 
dopravou, energetickou efektívnosťou a digitálnymi technickými inováciami. V našej 
osobitnej správe o EFSI sme nabádali na zvýšenie komplementárnosti medzi 
finančnými nástrojmi EÚ a rozpočtovými zárukami EÚ37. 

Komisia pri spravovaní záručného fondu uplatňovala zásady správneho finančného 
riadenia 

2.64. Objem portfólia v likvidných cenných papieroch a profil portfólia z hľadiska 
durácie, kreditného rizika a likvidity sa upravil v súlade s predpokladanými peňažnými 
tokmi vyplývajúcimi z operácií EFSI v rámci záruky EÚ (napr. plánované výzvy, príjmy). 
Vo veľmi náročnom trhovom prostredí, ktoré charakterizovali celkové záporné alebo 
historicky nízke výnosy spojené s významnou volatilitou trhu a neistotami, fond v roku 
2019 vykázal (absolútnu) ročnú výkonnosť na úrovni 1,239 %. Táto návratnosť je 
v súlade s ročnou výkonnosťou referenčnej hodnoty EFSI (2,302 %)38. 

                                                      
37 Osobitná správa EDA č. 3/2019 Európsky fond pre strategické investície:aby bol úplne 

úspešný, je potrebné prijať opatrenia“, odporúčanie 2. 

38 COM(2020) 385 final, s. 6. 
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Nepretržité úsilie o zlepšenie geografického rozdelenia EFSI 

2.65. V nezávislých hodnoteniach, ako aj v našej osobitnej správe sa upozornilo 
na problém geografického rozdelenia fondu. Štáty EÚ-15 na konci roka 2019 tvorili 
80 % podpísaných operácií, zatiaľ čo štáty EÚ-13 získali len 10 %. Zvyšok sa zaradil 
do kategórie „Iné“, konkrétne projekty zahŕňajúce viacero krajín. Na túto záležitosť 
upozorňujeme aj v našej výročnej správe za rok 201939. 

2.66. EFSI sa riadi dopytom a uplatňuje sa v ňom prístup zdola nahor, ktorý reaguje 
na žiadosti od realizátorov projektov. Okrem toho, ako sa zdôraznilo vo viacerých 
správach a hodnoteniach40, podiel štátov EÚ-13 na celkových úveroch z EFSI prekročil 
ich hospodársku váhu v Únii meranú prostredníctvom HDP a tvorby hrubého fixného 
kapitálu. Napokon tie členské štáty, ktoré boli stanovené ako štáty s najväčšími 
potrebami, získali väčší podiel investícií než „krajiny jadra“41. 

2.67. Komisia a EIB zareagovali na našu osobitnú správu o EFSI42 a objednali si 
vypracovanie štúdie43, v ktorej sa odhalila medzera medzi dlhodobými investičnými 
potrebami a dopytom po investíciách, a tým aj čerpaním prostriedkov z EFSI, 
v krajinách EÚ-13 z dôvodu odlišných (štrukturálnych) faktorov. Skupina EIB a Komisia 
prijali opatrenia na zvýšenie informovanosti zamerané na štáty EÚ-13 a začali iniciatívy 
na budovanie kapacít a poradenskú pomoc44. O geografickom rozšírení sa hovorí 
aj v programovom vyhlásení na rok 2021, v ktorom sa informuje, že „do konca 
roka 2020 sa realizuje súbor opatrení na zlepšenie tejto situácie“. 

                                                      
39 Výročná správa za rozpočtový rok 2019, kapitola 2 Rozpočtové a finančné riadenie, 

bod 2.41. 

40 Hodnotenie Európskeho fondu pre strategické investície, jún 2018, EIB, s. 46, Nezávislé 
hodnotenie nariadenia o EFSI, záverečná správa, ICF v spolupráci s externými partnermi, 
jún 2018, s. 90.  

41 Hodnotenie Európskeho fondu pre strategické investície, jún 2018, EIB. 

42 Osobitná správa EDA č. 3/2019 Európsky fond pre strategické investície:aby bol úplne 
úspešný, je potrebné prijať opatrenia“, odporúčanie 5. 

43 Pozri napr. príslušné programové vyhlásenia pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

44 Riadiaca rada Európskeho fondu pre strategické investície (SB/32/2019), reakcia 
na odporúčanie č. 5 auditu EDA: Zlepšiť geografické rozšírenie investícií podporených z EFSI, 
18. júla 2019. 
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Závery 

2.68. Dospeli sme k záveru, že program je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich 
cieľov, konkrétne zmobilizovať 500 mld. EUR investícií. Aktuálne odhady naznačujú, 
že sa dosiahne 15-násobný multiplikačný účinok. V predchádzajúcich auditoch 
a hodnoteniach sa však uvádzalo, že v niekoľkých prípadoch sa z EFSI podporili 
projekty, ktoré sa mohli financovať aj z iných zdrojov, hoci za odlišných podmienok 
financovania, a že multiplikačné výpočty boli v niektorých prípadoch nadhodnotené. 
Komisia a EIB uznali túto skutočnosť a prijali opatrenia na nápravu a zlepšenie situácie 
(pozri body 2.54 – 2.59). 

2.69. Zaznamenali sme, že ukazovatele úplne nezachytávajú pojem „špecifický 
cieľ“, že investície EIB by sa mali celkovo zvýšiť a tiež že nie sú zahrnuté dôležité 
aspekty, ako je miera rizika a preniknutie do kľúčových oblastí (pozri body 2.50 – 2.53).  

2.70. Problém geografického rozdelenia medzi štátmi EÚ-15 a EÚ-13 bol 
zaznamenaný, ale z relatívneho hľadiska podpora v EÚ-13 prevyšuje ich hospodársku 
váhu v Únii a financovanie bolo v značnej miere nasmerované na tie členské štáty, 
ktoré najviac postihla kríza (pozri body 2.65 – 2.67). 

2.71. Riadenie programu sa ukázalo ako flexibilné a v priebehu času sa dokázalo 
prispôsobiť a zlepšiť. So zvyšovaním finančnej expozície sa postupne budoval vankúš 
likvidity. To poskytlo priestor na reakciu, keď došlo k žiadosti o čerpanie záruky, pričom 
nebol ovplyvnený rozpočet EÚ. Tieto finančné prostriedky boli medzičasom riadené 
obozretne (pozri bod 2.64). 
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Prílohy 

Príloha 2.1 Ciele programu Horizont 2020 a EFSI 
Horizont 2020 

VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA 
POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

VC1 

Vybudovať spoločnosť 
a hospodárstvo založené 
na znalostiach a inovácii v celej 
Únii a prispieť k trvalo 
udržateľnému rozvoju 

- Áno 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽITÁ V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

ŠC1 

Excelentná veda – Európska 
rada pre výskum (ERC) – 
posilnenie hraničného 
výskumu 

Európska rada 
pre výskum (ERC) Áno 

ŠC2 

Excelentná veda – 
Technológie budúcnosti 
a vznikajúce technológie – 
posilnenie výskumu 
vznikajúcich technológií 
a technológií budúcnosti 

Vznikajúce 
technológie 
a technológie 
budúcnosti 

Nie 

ŠC3 

Excelentná veda – Akcie 
Marie Skłodowska-Curie – 
posilnenie zručností, 
odborného vzdelávania 
a profesijného rozvoja 

Akcie Marie Curie-
Skłodowskej Áno 

ŠC4 

Excelentná veda – Výskumné 
infraštruktúry – posilnenie 
európskych výskumných 
infraštruktúr vrátane 

Výskumné 
infraštruktúry Nie 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽITÁ V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

elektronických infraštruktúr 

ŠC5 

Vedúce postavenie priemyslu 
– posilnenie vedúceho 
postavenia Európy v oblasti 
priemyslu prostredníctvom 
výskumu, technologického 
rozvoja, demonštrácií 
a inovácií v rámci podporných 
a priemyselných technológií 
(informačné a komunikačné 
technológie, 
nanotechnológie, moderné 
materiály, biotechnológia, 
moderná výroba 
a spracovanie, kozmický 
priestor) 

Vedúce postavenie 
v podporných 
a priemyselných 
technológiách 

Áno 

ŠC6 

Vedúce postavenie priemyslu 
– zlepšenie prístupu 
k rizikovému financovaniu 
na účely investovania 
do výskumu a inovácie 

Prístup 
k rizikovému 
financovaniu 

Nie 

ŠC7 Vedúce postavenie priemyslu 
– zvyšovanie inovácií v MSP Inovácia v MSP Áno 

ŠC8 
Spoločenské výzvy – zlepšenie 
celoživotného zdravia 
a kvality života pre všetkých 

Zdravie, 
demografické 
zmeny a kvalita 
života 

Áno 

ŠC9 

Spoločenské výzvy – 
zabezpečenie dostatočných 
zásob bezpečných, zdravých 
a vysoko kvalitných potravín 
a iných bioproduktov 
prostredníctvom vývoja 
produktívnych, udržateľných 
systémov prvovýroby, ktoré 
efektívne využívajú zdroje, 
podpory súvisiacich 
ekosystémových služieb 
a obnovy biologickej diverzity 

Potravinová 
bezpečnosť, 
udržateľné 
poľnohospodárstvo, 
morský a námorný 
výskum 
a biohospodárstvo 

Nie 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽITÁ V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

spolu s konkurencieschopným 
a nízkouhlíkovým 
dodávateľským, 
spracovateľským 
a marketingovým reťazcom 

ŠC10 

Spoločenské výzvy – 
zrealizovať prechod 
na spoľahlivý, dostupný, 
verejne akceptovaný, 
udržateľný 
a konkurencieschopný 
energetický systém zameraný 
na zníženie závislosti od 
fosílnych palív v kontexte 
čoraz väčšieho nedostatku 
zdrojov, zvyšujúcich sa 
energetických potrieb 
a zmeny klímy 

Bezpečná, čistá 
a efektívne 
využívaná energia 

Áno 

ŠC11 

Spoločenské výzvy – 
vybudovať európsky dopravný 
systém, ktorý efektívne 
využíva zdroje, je šetrný 
ku klíme a životnému 
prostrediu, bezpečný a hladko 
funguje v prospech všetkých 
občanov, hospodárstva 
a spoločnosti 

Inteligentná, 
ekologická 
a integrovaná 
doprava 

Nie 

ŠC12 

Spoločenské výzvy – 
vybudovať hospodárstvo 
a spoločnosť, ktoré efektívne 
využívajú zdroje a vodu a sú 
odolné voči zmene klímy, 
zaručiť ochranu a udržateľnú 
správu prírodných zdrojov 
a ekosystémov a udržateľné 
zásobovanie surovinami a ich 
využívanie s cieľom uspokojiť 
potreby rastúcej svetovej 
populácie v udržateľnom 
rámci prírodných zdrojov 

Opatrenia v oblasti 
klímy, efektívne 
využívanie zdrojov 
a suroviny 

Nie 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽITÁ V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

a ekosystémov planéty 

ŠC13 

Spoločenské výzvy – podporiť 
zlepšenie chápania Európy, 
poskytnúť riešenia a podporiť 
inkluzívnu, inovačnú 
a reflexívnu európsku 
spoločnosť v kontexte 
nevídaných premien a čoraz 
väčšej vzájomnej globálnej 
závislosti 

Európa v meniacom 
sa svete – 
inkluzívne, 
inovačné 
a reflexívne 
spoločnosti 

Nie 

ŠC14 

Spoločenské výzvy – 
podporovať bezpečnú 
európsku spoločnosť 
v kontexte nevídaných 
premien a čoraz väčšej 
vzájomnej globálnej závislosti 
a hrozieb a pritom posilňovať 
európsku kultúru slobody 
a spravodlivosti 

Bezpečné 
spoločnosti – 
ochrana slobody 
a bezpečnosti 
Európy a jej 
občanov 

Nie 

ŠC15 

Šírenie excelentnosti 
a rozširovanie účasti –plne 
využiť potenciál fondu 
európskych talentov 
a zabezpečiť maximalizáciu 
a široké rozdelenie prínosov 
hospodárstva založeného 
na inovácii v celej Únii 
v súlade so zásadou 
excelentnosti 

Zvyšovanie účasti Nie 

ŠC16 

Veda so spoločnosťou 
a pre spoločnosť – budovanie 
účinnej spolupráce medzi 
vedou a spoločnosťou, 
získavanie nových talentov 
pre vedu a spájanie vedeckej 
excelentnosti 
so spoločenskou 
informovanosťou 
a zodpovednosťou 

Veda 
so spoločnosťou 
a pre spoločnosť 

Nie 

81



  

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽITÁ V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

ŠC17 

Nejadrové priame akcie 
Spoločného výskumného 
centra – poskytovať politikám 
Únie vedeckú a technickú 
podporu zameranú na klienta 
a zároveň pružne reagovať 
na nové politické požiadavky 

Spoločné výskumné 
centrum Nie 

ŠC18 

Európsky inovačný 
a technologický inštitút – 
integrovať vedomostný 
trojuholník, ktorý tvorí 
vysokoškolské vzdelávanie, 
výskum a inovácia, a tým 
posilniť inovačnú spôsobilosť 
Únie a riešiť spoločenské 
výzvy 

Európsky inovačný 
a technologický 
inštitút 

Nie 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021. 
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EFSI 

VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

VC1 

Podpora investícií posilňujúcich 
rast v súlade s rozpočtovými 
prioritami Únie, najmä v týchto 
oblastiach: a) výskum, vývoj 
a inovácie; b) rozvoj odvetvia 
energetiky v súlade s prioritami 
energetickej únie; c) rozvoj 
dopravných infraštruktúr 
a vybavenia a inovačných 
technológií pre dopravu; 
d) poskytovanie finančnej 
podpory prostredníctvom EIF 
a EIB subjektom, ktoré majú 
maximálne 3 000 
zamestnancov, s osobitným 
zameraním na MSP a na malé 
spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou; 
e) rozvoj a zavádzanie 
informačných a komunikačných 
technológií; f) životné 
prostredie a efektívne 
využívanie zdrojov; g) ľudský 
kapitál, kultúra a zdravie; 
h) poľnohospodárstvo, rybolov, 
akvakultúra; i) pre menej 
rozvinuté a prechodné regióny, 
iné odvetvia a služby, ktoré 
môže podporovať EIB. 

Podpora 
investícií 
posilňujúcich 
rast v súlade 
s prioritami Únie, 
najmä 
v prioritných 
oblastiach 

Áno 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ NAŠEJ 
VZORKY? 

ŠC1 

Zvýšenie objemu operácií 
financovania a investičných 
operácií Európskej investičnej 
banky (EIB) v prioritných 
oblastiach 

Zvýšenie objemu 
operácií EIB Áno 

ŠC2 

Zvýšenie objemu financovania 
Európskym investičným 
fondom (EIF) pre malé 
a stredné podniky 

(tento cieľ je 
zlúčený so ŠC1 
a nie je aktuálny) 

Nie 

ŠC3 

Poskytovať poradenskú 
podporu pri identifikácii, 
príprave a vypracúvaní 
investičných projektov 
pre verejné a súkromné 
protistrany, nie nutne 
v súvislosti s operáciami EFSI 
prostredníctvom Európskeho 
centra investičného 
poradenstva (EIAH) 

Poskytovať 
poradenskú 
podporu 

Nie 

ŠC4 

Vytvoriť verejne dostupný 
webový portál, na ktorom budú 
mať realizátori projektov 
založených v EÚ príležitosť 
posilniť viditeľnosť svojich 
projektov pre potenciálnych 
medzinárodných investorov 

Vytvoriť webový 
portál Nie 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Kapitola 3 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
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Príloha 
Príloha 3.1 – Ciele programu EFRR a KF 
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Úvod 
3.1. Výdavky v rámci okruhu 1b VFR sú zamerané na znižovanie rozdielov v rozvoji 
medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi EÚ a na posilňovanie 
konkurencieschopnosti všetkých regiónov. Celkové plánované výdavky v rámci tohto 
podokruhu v období rokov 2014 – 2020 predstavujú sumu 371,4 mld. EUR (v bežných 
cenách), čo predstavuje 34 % celého VFR. Ako vyplýva z ilustrácie 3.1, platby do konca 
roku 2019 dosiahli výšku 139,7 mld. EUR. 

Ilustrácia 3.1 – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť: platby 
súčasných záväzkov VFR za roky 2014 – 2019 ako podiel na platbách VFR 
v rámci všetkých okruhov a rozdelenie 

 
Poznámka: Pre zaokrúhlenie číselné údaje nemusia zodpovedať celkovej sume. 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

FEAD 
1,5 (1,1 %)

ESF 
37,6 (26,9 %)

Kohézny fond 
29,2 (20,9 %)

EFRR 
71,3 (51,1 %)

Súdržnosť 
139,7 
(22,0 %)

(mld. EUR)

635,9
mld. EUR
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Rozsah a prístup  
3.2. V dodatku je opísaná metodika použitá na vypracovanie tejto kapitoly. 

3.3. Zo štyroch programov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti sme vybrali 
dva: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF), ktoré 
predstavujú 72 % platieb uhradených v rámci tohto okruhu VFR (pozri ilustráciu 3.1). 

3.4. V prílohe 3.1 je uvedený zoznam všetkých cieľov EFRR a KF a sú tam zvýraznené 
tie ciele, ktoré sme vybrali na preskúmanie v tejto kapitole. Celkovo sme vybrali jeden 
špecifický cieľ EFRR a tri spoločné ciele EFRR a KF.  

3.5. Táto kapitola je do značnej miery založená na preskúmaní informácií Komisie 
doplnenom zisteniami z našich vlastných audítorských správ a preskúmaní, ak sú 
k dispozícii. V texte priebežne odkazujeme na naše zdroje. 

3.6. Táto kapitola je zameraná na výkonnosť EFRR a KF počas tohto obdobia VFR do 
konca roku 2019. Vzhľadom na dlhé obdobie vykonávania a viacročný charakter 
programov v oblasti súdržnosti sme vychádzali s relevantných údajov 
z predchádzajúcich rokov, napríklad z hodnotení Komisie a z našich vlastných 
audítorských správ a preskúmaní. 
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EFRR a KF 

Účel a fungovanie EFRR a KF 

3.7. V tejto kapitole sa venujeme výkonnosti dvoch veľkých európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF): EFRR a KF. EFRR a KF podporujú politiku 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ (politika súdržnosti EÚ), ktorej cieľom 
je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v rámci EÚ znižovaním rozdielov v úrovni 
rozvoja medzi rôznymi regiónmi. Na ilustrácii 3.2 je uvedený prehľad hlavných prvkov 
EFRR a KF. 

3.8. EFRR sa vzťahuje na všetky členské štáty a je zameraný na viaceré kľúčové 
prioritné oblasti, ako je inovácia a výskum, podpora malých a stredných podnikov 
(MSP) a nízkouhlíkové hospodárstvo. V roku 2019 Komisia pridelila z rozpočtu EFRR 
31,1 mld. EUR. Z KF sa poskytuje podpora členským štátom1 s hrubým národným 
dôchodkom (HND) na obyvateľa nižším než 90 % priemeru EÚ. Z KF sa financujú najmä 
projekty súvisiace s transeurópskymi dopravnými sieťami a so životným prostredím. 
Jeho pridelené rozpočtové prostriedky na rok 2019 dosiahli výšku 11,5 mld. EUR. 

3.9. Tieto dva fondy podliehajú zdieľanému riadeniu Komisie a členských štátov. 
EFRR a KF sa vykonávajú prostredníctvom operačných programov (OP), ktoré 
vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia.  

3.10. Politika súdržnosti EÚ má 11 tematických cieľov. Táto kapitola je zameraná na 
štyri tematické ciele (bod 3.4), z ktorých prvé tri súvisia s oboma fondmi a posledný iba 
s EFRR: 

o podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

o zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania 
zdrojov, 

o podpora udržateľnej dopravy a zlepšovanie sieťových infraštruktúr, 

o zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. 

                                                      
1 Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, 

Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Španielsko bolo oprávnené na 
prechodnú podporu z KF počas programového obdobia 2007 – 2013. 
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Ilustrácia 3.2 – Prehľad EFRR a KF 

 
Zdroj: EDA. 

Procesy

Spôsob riadenia
Zdieľané riadenie

Aktéri
Komisia (GR Regio), riadiaci orgán, 
certifikačný orgán, orgán auditu, 
monitorovací výbor 

Činnosti

Príklady 

• ŠC 3: Podpora podnikov vo forme 
grantov alebo poradenských služieb

• ŠC 4: Investície do obnoviteľných 
zdrojov energie, veterných parkov 
a inštalácia fotovoltaických panelov 
v domácnostiach

• ŠC 6: Investície do zariadení na 
spracovanie odpadu

• ŠC 7: Investície do dopravných 
projektov TEN-T

Kontext a vonkajšie faktory

Kontext EÚ
• Stratégia EÚ (napr. Európa 2020)
• Európska správa hospodárskych 

záležitostí (napr. odporúčania pre 
jednotlivé krajiny vydané 
v európskom semestri)

• Politiky EÚ (napr. v oblasti klímy, 
energetiky, pristúpenia a susedstva, 
atď.)

• Politická súdržnosť s inými nástrojmi 
EÚ (napr. EFSI, NPE)

• Zjednodušenie podpory a flexibilita 
pi riešení vznikajúcich potrieb

Kontext členských štátov
• Hospodárska a politická situácia
• Regionálne rozdiely
• Medziregionálna spolupráca
• Priority a stratégie členských štátov
• Administratívna kapacita
• Účasť občanov na rozhodovaní

Ďalšie vonkajšie faktory
• Globálne finančné, ekonomické, 

zdravotné podmienky
• Globalizácia
• Ciele udržateľného rozvoja

Očakávané výstupy

Príklady 

• ŠC 3: Zvyšovanie miery 
zamestnanosti

• ŠC 4: Znižovanie emisií 
skleníkových plynov

• ŠC 6: Znižovanie 
pravdepodobnosti a dôsledkov 
povodní a lesných požiarov

• ŠC 7: Skracovanie času na 
cestovanie, zvyšovanie 
bezpečnosti a kvality cestovania

Očakávané vstupy/výstupy

Príklady

• ŠC 3: Súkromné investície 
zodpovedajúce verejnej podpore 
pre podniky

• ŠC 4: Domácnosti a verejné 
budovy so zlepšenou klasifikáciou 
podľa spotreby energie

• ŠC 6: Zvýšený počet obyvateľov so 
zlepšeným čistením odpadových 
vôd

• ŠC 7: 
Nové/rekonštruované/zmoderniz
ované železničné trate

Potreby

EFRR: Znižovanie rozdielov medzi 
úrovňami rozvoja v jednotlivých 
regiónoch a zaostalosti v najviac 
znevýhodnených regiónoch

KF: Znižovanie hospodárskych 
a sociálnych rozdielov a podpora 
udržateľného rozvoja v oblastiach 
životného prostredia a transeurópskych 
dopravných sietí 

Ciele

Všeobecný cieľ EFRR/KF: Znižovať 
rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch, predovšetkým 
znevýhodnených, a prispievať k plneniu 
cieľov stratégie Európa 2020 

Špecifické ciele (ŠC), ktorých sa týka 
táto kapitola, sú: 
• ŠC 3: Zvyšovať 

konkurencieschopnosť MSP
• ŠC 4: Podporovať prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

• ŠC 6: Zachovať a ochraňovať životné 
prostredie a podporovať efektívne 
využívanie zdrojov

• ŠC 7: Podporovať udržateľnú 
dopravu a odstraňovať prekážky 
v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach*

* Uplatniteľné na EFRR aj KF

Vstupy
Fondy EÚ rozpočtované na roky 2014 –
2020: 

EFRR: 199,1 mld. EUR
KF: 62,2 mld. EUR

Fondy EÚ rozpočtované na roky 2014 –
2020 pre:
• ŠC 3: 37,1 mld. EUR
• ŠC 4: 38,7 mld. EUR
• ŠC 6: 34,7 mld. EUR
• ŠC 7: 56,7 mld. EUR

Miera spolufinancovania pre EFRR a KF 
sa pohybuje od 50 % do 85 %. 

Zdroj: Otvorená platforma údajov o súdržnosti
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Uverejnené informácie o výkonnosti 

3.11. Okrem každoročného informovania o výkonnosti prostredníctvom výročnej 
správy o riadení a výkonnosti, programových vyhlásení a výročných správ o činnosti 
(pozri bod 1.3) Komisia každé tri roky uverejňuje „správu o súdržnosti“, v ktorej uvádza 
dosiahnutý pokrok pri plnení politického cieľa hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti2. V súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach (NSU) Komisia tiež 
uverejňuje ročné súhrnné správy, ktoré sú založené na výročných správach členských 
štátov o vykonávaní, alternujúc strategické správy v roku 2017 a 2019.  

3.12. S cieľom jednotne merať výkonnosť na úrovni operačných programov sú 
v právnych predpisoch stanovené finančné ukazovatele, ukazovatele výstupov 
a výsledkov3. Komisia vykazuje 72 ukazovateľov vo svojich ročných programových 
vyhláseniach. Vykazuje aj spoločné ukazovatele operačných programov na platforme 
otvorených údajov (verejná databáza, v ktorej sa priebežne zhromažďujú informácie 
o financiách a dosiahnutých výsledkoch EŠIF za roky 2014 – 2020). Členské štáty si 
navyše stanovili svoje vlastné ukazovatele pre konkrétny operačný program, ktoré sú 
svojím charakterom nespojiteľné pre celú EÚ. Pre programové obdobie 2014 – 2020 sa 
v operačných programoch EFRR a KF odkazuje na 13 000 špecifických ukazovateľov na 
účely monitorovania, medzi ktorými sú rovnomerne zastúpené spoločné ukazovatele 
a ukazovatele pre konkrétny program.  

3.13. Informácie z týchto ukazovateľov sa dopĺňajú výsledkami viacerých 
hodnotení a štúdií, v ktorých sa analyzujú výsledky za obdobie rokov 2007 – 2013 
a počiatočné štádiá programovania a vykonávania programov politiky súdržnosti 
v rokoch 2014 – 2020. Ex post hodnotenia majú umožniť Komisii, aby zohľadnila 
získané poznatky pri plánovaní budúcich programov. Z ilustrácie 3.3 však vyplýva, že 
vzhľadom na načasovanie týchto hodnotení získané poznatky prichádzajú príliš neskoro 
na to, aby mohli mať vplyv na súčasné alebo budúce programové obdobie. Očakáva sa 
napríklad, že výsledky ex post hodnotení za roky 2014 – 2020 budú v súlade s NSU 
k dispozícii do konca roku 2025. Programové obdobie 2021 – 2027 bude dovtedy vo 

                                                      
2 Zatiaľ poslednou je siedma správa Európskej komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti, 2017. 

3 Európska únia, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320). 
V článku 27 sa uvádza, že existujú tri druhy ukazovateľov: a) finančné ukazovatele súvisiace 
s vyčlenenými výdavkami; b) ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami 
a c) ukazovatele výsledkov súvisiace s príslušnou prioritou. 
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svojom piatom roku a Komisia už bude pravdepodobne v značne pokročilom štádiu 
prípravy svojich legislatívnych návrhov na obdobie po roku 20274. 

Ilustrácia 3.3 – Načasovanie a pokrytie hlavných hodnotení 

 
Zdroj: EDA. 

3.14. Vykonalo sa ex post hodnotenie EFRR/KF za roky 2007 – 20135. Hoci účelom 
hodnotenia bolo vyvodenie záverov o celkovom vplyve programov a celkových 
kvalitatívnych záverov, nevyvodil sa záver o plnení zámerov a cieľov. Neboli 
systematicky analyzované ani synergie medzi financovaním z EFRR/KF a vykonávaním 
sektorových politík EÚ, čo by pomohlo objasniť príspevky politiky súdržnosti k plneniu 
strategických cieľov stratégie Európa 2020. 

3.15. V právnych predpisoch platných v období rokov 2014 – 2020 nie sú 
stanovené hodnotenia EFRR a KF v polovici trvania na úrovni EÚ. Namiesto toho sa od 

                                                      
4 EDA, informačný dokument, Zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti, 2019, 

body 110 a 113, v ktorom sa cituje ex post hodnotenie Komisie týkajúce sa programov 
politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013 so zameraním na Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (KF) – pracovný balík 12 
„Systém realizácie“.  

5 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2016) 318 final, „Ex post hodnotenie EFRR 
a Kohézneho fondu v období rokov 2007 – 2013“. 
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členských štátov vyžaduje, aby vypracovali plán hodnotenia a vykonali aspoň jedno 
hodnotenie vplyvu za každú prioritnú os svojich operačných programov. 

3.16. V nasledujúcich častiach najskôr preskúmame informácie o výkonnosti 
dostupné na úrovni dvoch fondov, na ktoré sme sa rozhodli zamerať v tejto kapitole, 
teda EFRR a KF. Potom poskytneme ďalšie podrobné informácie o aspektoch 
výkonnosti týkajúcich sa štyroch tematických cieľov, ktoré sme vybrali (bod 3.10). Vo 
všetkých prípadoch začíname analyzovaním ukazovateľov monitorovania a dopĺňame 
to ďalšími dostupnými informáciami. Napokon tiež poskytujeme výsledky o výkonnosti 
na základe preskúmania vzorky projektov, ktoré sme vykonali ako súčasť našej práce 
na vyhlásení o vierohodnosti za rok 2019. Pri posudzovaní výkonnosti by sa mali 
zohľadniť tri dôležité faktory: 

1) V rámci politiky súdržnosti, pre ktorú sú charakteristické rozsiahle projekty 
v oblasti infraštruktúry, môže nastať časový posun medzi začiatkom programu, 
jeho vykonávaním a realizáciou výstupov a výsledkov. Neočakáva sa, že 
dosiahnutý pokrok bude lineárny počas programového obdobia, a výsledky sa 
často môžu prejaviť až niekoľko rokov po skončení programového obdobia. 
Dosiahnutý pokrok pravdepodobne ovplyvňujú aj pomerne nízke úrovne 
vykonávania v rámci politiky súdržnosti v porovnaní so zvyškom rozpočtu EÚ. 
Tieto faktory spolu so skutočnosťou, že najnovšie dostupné údaje sa týkajú konca 
roku 2018 v období vykonávania trvajúcom do konca roku 2023, sťažujú v tomto 
štádiu vyvodenie záverov o plnení cieľov. 

2) Ciele politiky súdržnosti, napríklad tie, ktoré súvisia s mierou zamestnanosti, 
hospodárskym rozvojom, klímou a energetikou, sú výrazne ovplyvňované širokou 
škálou vonkajších faktorov, v Európe aj vo svete. Financovanie politiky súdržnosti 
v mnohých členských štátoch spravidla predstavuje malú časť z finančných 
prostriedkov určených na tieto záležitosti, a tak môže mať iba veľmi obmedzený 
vplyv na pokrok dosiahnutý týmito členskými štátmi pri plnení daných cieľov.  

3) EÚ má k dispozícii celú škálu politických nástrojov na plnenie svojich cieľov politiky 
súdržnosti na vysokej úrovni, z ktorých EFRR a KF tvoria jednu časť. Ďalšie fondy 
a legislatívne iniciatívy sú tiež určené na plnenie cieľov. Často nie je možné rozlíšiť 
vplyv rôznych politických nástrojov na pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov.  

3.17. Dôležité je tiež poznamenať, že hoci sme preskúmali aspekty výkonnosti pre 
niektoré projekty ako súčasť našej práce na vyhlásení o vierohodnosti (bod 3.59 až 
3.61), informácie o výkonnosti vykázané Komisiou, napríklad ukazovatele 
a hodnotenia, neboli predmetom nášho auditu.  
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Posudzovanie výkonnosti EFRR a KF na základe uverejnených 
informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

3.18. Na ilustrácii 3.4 je uvedený prehľad všetkých ukazovateľov EFRR a KF 
zahrnutých do programových vyhlásení. Na ilustrácii 3.5 sú uvedené ukazovatele 
týkajúce sa všeobecného cieľa EFRR a KF. Podrobnejšie prehľady podľa špecifických 
cieľov sú uvedené na ilustrácii 3.6, ilustrácii 3.7, ilustrácii 3.8 a ilustrácii 3.9.  

3.19. V bode 1.24 sa venujeme niektorým všeobecným obmedzeniam6, ktoré platia 
pri výklade týchto ukazovateľov. V prvom rade, uvedené posúdenie, či sa podľa 
ukazovateľa darí dosahovať cieľovú hodnotu, sa vzťahuje na pravdepodobnosť 
naplnenia cieľovej hodnoty daného ukazovateľa. Pri tomto posudzovaní sa 
nezohľadňuje, či a ako úzko je daný ukazovateľ prepojený s činnosťou a cieľmi EFRR 
a KF ani či cieľová hodnota stanovená pre tento ukazovateľ je primerane ambiciózna. 
Preto je to iba prvý krok pri analyzovaní výkonnosti EFRR a KF. Nevykonali sme ani 
audit spoľahlivosti príslušných údajov, ale rozoberáme to v kapitole 1 
(pozri body 1.13 – 1.23). 

3.20. Spolu je 72 ukazovateľov. Z nich deväť – prepojených na všeobecný cieľ EFRR 
a KF – sú ukazovatele Eurostatu, vrátane piatich ukazovateľov, ktoré sa používajú 
výlučne pre EFRR, a štyroch ukazovateľov spoločných pre tieto dva programy. Zvyšných 
63 (45 prepojených na EFRR a 18 prepojených na KF) je založených na spoločných 
ukazovateľoch používaných v operačných programoch členských štátov. Zachytávajú 
údaje dostupné na konci roku 2018 (údaje za rok 2019 nebudú k dispozícii do roku 
2021). Z našej analýzy vyplýva, že o niečo viac než jedna tretina ukazovateľov je na 
dobrej ceste k splneniu ich cieľov a približne polovica ukazovateľov nie je na dobrej 
ceste7. V prípade zostávajúcich ukazovateľov nebolo možné vyvodiť záver. Z deviatich 
ukazovateľov týkajúcich sa všeobecných cieľov sú iba dva na dobrej ceste. Približne 
jedna tretina ukazovateľov má stanovené čiastkové ciele v roku 2018. Väčšina z týchto 
čiastkových cieľov (70 %) už bola dosiahnutá alebo sa pravdepodobne čoskoro 
dosiahne. 

                                                      
6 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 výročnej správy za rok 2018. 

7 Pozri bod 1.25, kde sú uvedené podrobnejšie informácie o spôsobe, ako sme posudzovali 
dosiahnutý pokrok pre dané ukazovatele. 
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Ilustrácia 3.4 – Prehľad ukazovateľov v oblasti súdržnosti 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Ilustrácia 3.5 – Prehľad ukazovateľov prepojených na všeobecné ciele 
EFRR a KF 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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3.21. Celkovo veľkú väčšinu ukazovateľov tvoria ukazovatele výstupu a zvyšok sú 
ukazovatele výsledku alebo vplyvu (pozri ilustráciu 3.4). Spolu 40 % ukazovateľov 
výstupu je na dobrej ceste. Pre ukazovatele výsledku alebo vplyvu je tento podiel 10 %. 
Zaznamenali sme, že počet cieľov klesol v porovnaní s pôvodne stanovenými cieľmi 
(pozri body 3.26, 3.34 a 3.42). Začali sme audit účinného fungovania výkonnostného 
rámca zavedeného Komisiou vrátane procesov stanovenia, schválenia a zmeny cieľov, 
pričom výsledky auditu plánujeme uverejniť v roku 2021. 

3.22. Komisia v prehľade výkonnosti programov (priloženom k výročnej správe 
o riadení a výkonnosti z roku 2019) uvádza odhady pre niektoré z týchto ukazovateľov. 
Tieto odhady sú založené na informáciách, ktoré každoročne poskytujú orgány 
zodpovedné za program, a predstavujú očakávané výstupy vybraných projektov, ktoré 
pokračujú a nie sú zatiaľ ukončené. Zo svojej podstaty predstavujú tieto odhady 
pozitívnejší obraz než údaje o výsledkoch k danému dátumu8.  

Ciele stratégie Európa 2020; preskúmanie výkonnosti v polovici trvania 

3.23. Európa 2020 je stratégia EÚ na vysokej úrovni na obdobie rokov 2010 až 
2020. Na obdobie rokov 2014 – 2020 Komisia určila deväť ukazovateľov na meranie 
pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov tejto stratégie v oblastiach zamestnanosti, 
výskumu a vývoja, zmeny klímy a energetiky, vzdelávania a chudoby a sociálneho 
vylúčenia9. Podľa Komisie10 na základe údajov z roku 2018 sa ciele v oblastiach 
zamestnanosti a vzdelávania pravdepodobne splnia, zatiaľ čo pokrok pri plnení cieľov 
v oblastiach výskumu a vývoja, chudoby a sociálneho začlenenia zaostáva a tieto ciele 
sa pravdepodobne nesplnia.  

3.24. V decembri 2019 Komisia vykonala preskúmanie výkonnosti operačných 
programov v polovici trvania11 na základe výročných správ členských štátov 
o vykonávaní za rok 2018. Preskúmanie bolo zamerané na zistenie, v akom rozsahu sa 

                                                      
8 Európska komisia, Výročná správa o riadení a výkonnosti z roku 2019, príloha 1 (prehľad 

výkonnosti programov), jún 2020. 

9 Podrobné informácie o zoskupovaní sú dostupné na adrese: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy. 

10 Európska komisia, Eurostat, 2019, Inteligentnejšie, ekologickejšie, inkluzívnejšie? 
Ukazovatele na podporu stratégie Európa 2020. 

11 Podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).  
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pre každý konkrétny operačný program splnili stanovené čiastkové ciele a či je možné 
uvoľniť výkonnostnú rezervu 6 %12. Na základe preskúmania bol vyvodený záver13, že 
pri prioritách, ktoré predstavovali 82 % z celkovej výkonnostnej rezervy, bola 
výkonnosť posúdená ako uspokojivá. GR REGIO vo svojej výročnej správe o činnosti za 
rok 2019 uviedlo, že viac než 80 % operačných programov bolo hodnotených ako 
„dobré“ alebo „prijateľné“. Zvyšok, 41 programov, bolo „v ťažkostiach“ a GR REGIO ich 
zaradilo do systému dôkladného monitorovania14. V kontexte tejto správy sme 
nevykonali audit tohto posudzovania zo strany Komisie, bude sa to však riešiť v rámci 
auditu uvádzaného na konci bodu 3.20. 

Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

3.25. Na ilustrácii 3.6 je uvedený prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
prepojených na cieľ podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
odvetviach. 

3.26. Iba jeden ukazovateľ v tejto oblasti je na dobrej ceste k splneniu cieľa: 
ukazovateľ „Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie“ pre 
fond EFRR je o 35 % vyšší než čiastkový cieľ stanovený na rok 2018. Ďalších deväť 
ukazovateľov nie je na dobrej ceste, aj keď pre sedem z nich členské štáty so súhlasom 
Komisie zmenili svoje cieľové hodnoty na rok 2023 na menej náročné.  

                                                      
12 Európska komisia, GR REGIO, Výročná správa o činnosti za rok 2019, jún 2020.  

13 Európska komisia, Výročná správa o riadení a výkonnosti z roku 2019, jún 2020. 

14 Európska komisia, Výročná správa o činnosti GR REGIO, poznámka: Toto posudzovanie je 
založené na metodike, ktorú GR REGIO vypracovalo pre výkonnosť programov založených 
na posudzovaní výročných správ o vykonávaní a rizika zrušenia viazanosti pre jednotlivé 
operačné programy. 
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Ilustrácia 3.6 – Prehľad ukazovateľov prepojených na nízkouhlíkové 
hospodárstvo 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Fondy EÚ pre splnenie cieľov v oblasti klímy a energetiky sú zavedené, ale ich 
nákladovú účinnosť je ťažké zistiť  

3.27. Komisia sa zaviazala vynaložiť v rokoch 2014 až 2020 najmenej každé piate 
euro zo svojho rozpočtu na opatrenia v oblasti klímy, aby sa dosiahlo splnenie cieľov 
EÚ v oblasti klímy a energetiky na roky 2020 a 2030. V pravidlách EFRR15 sa vyžaduje, 
že určitá časť vnútroštátnych zdrojov EFRR musí smerovať na projekty nízkouhlíkového 
hospodárstva: 20 % v rozvinutejších regiónoch, 15 % v prechodných regiónoch a 12 % 
v menej rozvinutých regiónoch. 

3.28. Podľa Komisie členské štáty značne prekročili tento minimálny podiel 
každého piateho eura a na investovanie do nízkouhlíkového hospodárstva je 
plánovaných 40 mld. EUR z EFRR a KF v rokoch 2014 – 2020. To je dvojnásobok sumy, 
ktorá sa vynaložila v tejto oblasti počas predchádzajúceho obdobia financovania16. 
V osobitnej správe na túto tému17 sme potvrdili, že cieľ „každé piate euro“ viedol 
k väčšiemu a lepšie zameranému financovaniu ochrany klímy v rámci EFRR a KF. 
V reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 zaviedla EÚ opatrenia, ktoré zvýšili flexibilitu 
členských štátov pri využívaní financovania z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov18. Napríklad, upustilo sa od požiadavky zamerať pevný podiel financovania 
z EŠIF na kľúčové oblasti19. Flexibilita ponúkaná v návrhu však môže ovplyvniť 
schopnosť EÚ plniť ciele pôvodne stanovené v operačných programoch20. 

3.29. Správne finančné riadenie predstavuje viac než len vynakladanie peňazí. 
Komisia vydala usmernenie s cieľom zlepšiť investície do energetickej efektívnosti 
budov vrátane ich nákladovej účinnosti. V osobitnej správe o energetickej efektívnosti 

                                                      
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006. 

16 Európska komisia, webové sídlo GR REGIO, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/low-carbon-economy/. 

17 EDA, osobitná správa č. 31/2016 Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ 
na opatrenia v oblasti klímy: na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, 
že nebude splnený. 

18 Európska únia, nariadenie (EÚ) 2020/558 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1). 

19 Európska únia, nariadenie (EÚ) 2020/558 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1), článok 25a bod 5. 

20 EDA, stanovisko č. 3/2020 k zmene nariadenia EÚ o využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19. 
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budov21 sme uviedli príklady osvedčených postupov: využívanie finančných nástrojov 
v kombinácii s grantmi a modulácia úrovne miery pomoci s cieľom zvýšiť pákový efekt 
súkromného financovania a znížiť riziko mŕtvej váhy. Je však ťažké určiť, či sa tieto 
finančné prostriedky využili nákladovo účinne.  

3.30. V rámčeku 3.1 sa nachádzajú ďalšie problémy súvisiace s nákladovou 
účinnosťou uvádzané v osobitných správach EDA. 

Rámček 3.1 

Problémy uvádzané EDA v súvislosti s nákladovou účinnosťou 
opatrení na splnenie cieľov v oblasti klímy a energetiky 

Nadmerné dotácie počiatočných systémov podpory výroby elektrickej energie 
z veternej a fotovoltickej slnečnej energie, ktoré sa následne prejavili na vyšších 
cenách elektriny alebo v deficite štátneho rozpočtu22. 

Chýbajúca medziregionálna spolupráca a výmena skúseností. Napríklad v dôsledku 
rozdrobeného vnútorného trhu s energiou dochádza k oneskoreniam investícií do 
prenosovej sústavy vrátane infraštruktúry prepojení. To brzdí zavádzanie 
obnoviteľných zdrojov a rozvoj synergií medzi členskými štátmi23. 

Hoci väčšina kontrolovaných členských štátov využila analýzu nákladov a prínosov 
a modely pri navrhovaní projektov, sú potrebné zlepšenia riešení, ktoré Európska 
environmentálna agentúra (EEA) označila za nákladovo efektívne24. 

Členské štáty vyberali projekty prevažne podľa poradia bez toho, aby posúdili ich 
príslušné náklady a prínosy25. 

                                                      
21 EDA, osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť 

väčší dôraz na nákladovú účinnosť. 

22 EDA, osobitná správa č. 8/2019 Výroba elektriny z veternej a slnečnej energie: na naplnenie 
cieľov EÚ sú potrebné zásadné opatrenia. 

23 EDA, osobitná správa č. 8/2019 Výroba elektriny z veternej a slnečnej energie: na naplnenie 
cieľov EÚ sú potrebné zásadné opatrenia. 

24 EDA, osobitná správa č. 25/2018 Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri 
posudzovaní rizík, je však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie. 

25 EDA, osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť 
väčší dôraz na nákladovú účinnosť. 
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Financovanie EÚ sa nie vždy účinne využíva na plnenie cieľov v oblasti klímy 

3.31. Politika súdržnosti je súčasťou súboru politík EÚ prispievajúcich k plneniu 
cieľov v oblasti klímy a energetiky. Existujú presvedčivé náznaky, že EÚ nesplní ciele 
v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Podľa Komisie26 sa dosiahol iba obmedzený 
pokrok v znižovaní nepriaznivých vplyvov na životné prostredie vyplývajúcich 
z využívania prírodných zdrojov. V našej osobitnej správe o energetickej efektívnosti 
budov27 poznamenávame, že splnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti 
energetickej efektívnosti je nepravdepodobné. V rámci ďalšieho auditu28 sme 
informovali o spomalenom pokroku v  sektore veternej aj slnečnej fotovoltaiky po roku 
2014. Polovica členských štátov EÚ čelila riziku, že nevyrobí dostatok elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov na splnenie svojich cieľov do roku 2020. V našej 
situačnej správe o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy sme uviedli, že 
znižovanie emisií skleníkových plynov plánované členskými štátmi nedosiahne cieľovú 
hodnotu 40 % do roku 203029.  

3.32. Správy EEA a Európskeho parlamentu sú v súlade s našimi závermi. V správe 
z roku 201930 EEA zdôraznila, že súčasné tempo pokroku nebude dostatočné na 
splnenie cieľov na roky 2030 a 2050 v oblasti klímy a energetiky. Európsky parlament31 
poznamenal, že EÚ pravdepodobne nesplní svoje kľúčové ciele v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030.  

                                                      
26  Európska komisia, Informačný list semestra o cieľoch udržateľného rozvoja, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.  

27 EDA, osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť 
väčší dôraz na nákladovú účinnosť. 

28 EDA, osobitná správa č. 8/2019 Výroba elektriny z veternej a slnečnej energie: na naplnenie 
cieľov EÚ sú potrebné zásadné opatrenia. 

29 Pozri tiež: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-
emission-trends-6/assessment-3. 

30 EEA, Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020: znalosti potrebné na prechod k 
udržateľnej Európe, 2019. 

31 Európsky parlament, Politiky EÚ v oblasti životného prostredia a zmeny klímy – Stav, 
súčasné a budúce výzvy, Tematická sekcia A na žiadosť Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu, september 2019. 
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Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov 

3.33. Na ilustrácii 3.7 je uvedený prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
prepojených na cieľ zachovania a ochrany životného prostredia a podpory efektívneho 
využívania zdrojov. 

3.34. Päť z desiatich ukazovateľov je na dobrej ceste k splneniu ich cieľov – väčšina 
z nich súvisí s dodávkou vody a čistením odpadových vôd. Ukazovatele súvisiace 
s recykláciou odpadu nie sú na dobrej ceste. Kým jeden prípad bol zjavnou chybou, 
členské štáty so súhlasom Komisie upravili všetky ostatné cieľové hodnoty smerom 
nadol v porovnaní s predchádzajúcim rokom, niektoré z nich o viac než 50 %. 
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Ilustrácia 3.7 – Prehľad ukazovateľov prepojených na životné prostredie 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Kvalitatívne údaje poukazujú na zmiešaný pokrok 

3.35. Komisia informovala o výraznom náraste v plánovaných investíciách aj 
vo vykázaných výsledkoch v oblastiach ochrany životného prostredia a efektívneho 
využívania zdrojov a pomalý pokrok vo zvyšovaní kapacity recyklácie odpadu 
a rekultivácie pôdy32. V jej hodnotení zistila, že v prípade vody projekty podporené 
a dokončené počas programového obdobia 2007 – 2013 zlepšili dodávku pitnej vody 
pre najmenej 4 milióny občanov EÚ a zabezpečili lepšie čistenie odpadových vôd pre 
viac ako 7 miliónov33. 

3.36. V našej osobitnej správe o vodohospodárskej infraštruktúre34 sme poukázali 
na skutočnosť, že všeobecne nedostatočná informovanosť o únikoch vody v troch 
kontrolovaných členských štátoch bola spôsobená nedostatočnými investíciami do 
údržby a obnovy vodohospodárskej infraštruktúry. Okrem toho, v správe o financovaní 
čistiarní komunálnych odpadových vôd v povodí rieky Dunaj zo zdrojov EÚ35 sme zistili, 
že všetky štyri kontrolované členské štáty dosiahli výrazný pokrok v plnení požiadaviek 
smernice36, ale v konkrétnych oblastiach dochádzalo k oneskoreniam. 

3.37. Pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, EEA oznámila znižovanie emisií látok 
znečisťujúcich ovzdušie v rokoch 1990 až 2015, k čomu prispievajú projekty 
financované z fondov EFRR/KF37. V aktuálnejšej správe EEA uvádza, že celkové trendy 
v oblasti životného prostredia v Európe sa od roku 2015 nezlepšili a že väčšina z cieľov 

                                                      
32 Rôzne dokumenty Európskej komisie vrátane výročnej správy o činnosti GR REGIO z roku 

2018, výročnej správy o riadení a výkonnosti z roku 2018 a súhrnnej správy z výročných 
správ o vykonávaní programu z rokov 2014 – 2017 uverejnenej v roku 2019. 

33 Európska komisia, Ex post hodnotenie programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013. 

34 EDA, osobitná správa č. 12/2017 Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody 
a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále 
zostávajú značné. 

35 EDA, osobitná správa č. 2/2015 Financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd 
v povodí rieky Dunaj: ďalšie úsilie potrebné na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele 
politiky EÚ v oblasti odpadových vôd. 

36 Európska únia, smernica o čistení komunálnych odpadových vôd, smernica Rady 
91/271/EHS. 

37 EEA, Hodnotenie ukazovateľa – Emisie hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe, 
2017. 
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na rok 2020 nebude splnená, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú biodiverzity38. Naše 
zistenia tieto trendy potvrdili39.   

Problémy s výkonnosťou environmentálnych projektov a programov 

3.38. Komisia vo svojom ex post hodnotení veľkých projektov v roku 202040 
dospela k záveru, že projekty boli ovplyvnené prekročeniami nákladov a termínov. 
Pokiaľ ide o environmentálne projekty, hlavnými nedostatkami boli odhady kapacity 
a flexibilita pri ich navrhovaní. 

3.39. V rámčeku 3.2 sa nachádzajú niektoré príklady slabého zamerania na 
výkonnosť projektov a programov spolufinancovaných EÚ, ktoré sme uviedli v našich 
osobitných správach. 

                                                      
38 EEA, Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020: znalosti potrebné na prechod k 

udržateľnej Európe, 2019. 

39  EDA, osobitná správa č. 23/2018 Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá 
dostatočnú ochranu; EDA, situačná správa, opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, 
2017; osobitná správa č. 2/2015 Financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd 
v povodí rieky Dunaj: ďalšie úsilie potrebné na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele 
politiky EÚ v oblasti odpadových vôd; EDA, osobitná správa č. 12/2017 Vykonávanie 
smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, 
Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále zostávajú značné. 

40 Európska komisia, Ex post hodnotenie veľkých projektov v oblasti životného prostredia 
financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v období od 
roku 2000 do roku 2013, jún 2018. 
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Rámček 3.2 

Príklady slabého zamerania na výkonnosť v prípade 
environmentálnych projektov alebo programov spolufinancovaných 
EÚ 

— Niekoľko cieľov v plánoch manažmentu povodňových rizík nebolo vyčíslených 
ani časovo ohraničených41. 

— Napriek usmerneniam Komisie v niektorých členských štátoch neexistuje 
žiadny vzťah medzi mierou pomoci a očakávanými úsporami energie, ktoré by 
mali projekty priniesť42. 

3.40. Uviedli sme aj príklady nedostatočného súladu investícií s prioritami EÚ 
v dôsledku nedostatkov pri prideľovaní finančných prostriedkov na projekty: 

o priame financovanie kvality ovzdušia z prostriedkov EÚ môže poskytnúť užitočnú 
podporu, ale napríklad v čase konania nášho auditu žiadne projekty neboli 
zamerané na znižovanie emisií z vykurovania domácností v oblastiach, kde je to 
hlavný zdroj znečistenia ovzdušia43,  

o smernica o povodniach mala celkovo pozitívny vplyv, ale zdroje financovania boli 
iba čiastočne identifikované a zabezpečené v plánoch manažmentu povodňového 
rizika členských štátov, financovanie cezhraničných investícií bolo obmedzené 
a peniaze vo všeobecnosti neboli prideľované v súlade s prioritami44. 

                                                      
41 EDA, osobitná správa č. 25/2018 Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri 

posudzovaní rizík, je však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie. 

42 EDA, osobitná správa č. 11/2020 Energetická efektívnosť budov: naďalej je potrebné klásť 
väčší dôraz na nákladovú účinnosť. 

43 EDA, osobitná správa č. 23/2018 Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá 
dostatočnú ochranu. 

44 EDA, osobitná správa č. 25/2018 Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri 
posudzovaní rizík, je však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie. 
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Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 

3.41. Na ilustrácii 3.8 je uvedený prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
prepojených na cieľ podpory udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach. 

3.42. Polovica zo 16 ukazovateľov je na dobrej ceste k splneniu ich cieľov. Týkajú sa 
železničných tratí, tratí pre metro a električky a ciest. Členské štáty znížili väčšinu cieľov 
na rok 2023 v najnovšej správe schválenej Komisiou, v niektorých prípadoch o značné 
hodnoty. Napríklad kombinovaná cieľová hodnota EFRR a KF pre ukazovateľ „Celková 
dĺžka nových železničných tratí“ bola znížená z 947 km na 579 km (39 %) 
a kombinovaná cieľová hodnota EFRR a KF pre ukazovateľ „Celková dĺžka nových alebo 
zrekonštruovaných tratí pre električky a metro“ bola znížená zo 680 km na 441 km 
(35 %). 

3.43. Všetky ukazovatele v tejto oblasti politiky sú ukazovatele výstupu: poskytujú 
predovšetkým údaje o vykonávaní programu z hľadiska budovanej infraštruktúry. 
Neexistujú spoločné ukazovatele na meranie výsledkov. V našej správe o cestách 
spolufinancovaných EÚ45 sa uvádza, že Komisia neoznamuje informácie, ako je úspora 
času alebo vyššia priemerná rýchlosť, aj keď tieto informácie sú niekedy k dispozícii. 
Podobne sa v našej správe o projektoch hlavnej dopravnej infraštruktúry46 uvádza, že 
neexistuje mechanizmus na systematické meranie výsledkov v období po dokončení 
projektu a Komisia nemá údaje o širších vplyvoch (napríklad o sociálno-ekonomických 
vplyvoch) veľkých dopravných projektov.  

                                                      
45 EDA, osobitná správa č. 9/2020 Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť 

ešte nie je plne funkčná.  

46 EDA, osobitná správa č. 10/2020 Hlavné dopravné infraštruktúry EÚ: dopravná sieť nebola 
dokončená včas. 
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Ilustrácia 3.8 – Prehľad ukazovateľov prepojených na dopravné siete 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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zmodernizovaných železničných tratí 
(EFRR)

výstup

Celková dĺžka nových železničných tratí 
(EFRR)

Nie je k dispozícii (žiadne údaje)
východisko: 0 km (2014)

cieľ: 558 km (2023)
najnovš ie údaje: žiadne údaje

výstup

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo 
zmodernizovaných železničných tratí 
(Kohézny fond)

výstup

Celková dĺžka nových železničných tratí 
(Kohézny fond) výstup
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Z informácií o výkonnosti vyplýva skrátený čas na cestovanie vďaka cestným 
projektom, ale nie je jasný trend smerom k udržateľnejším druhom dopravy 

3.44. Investície EÚ do dopravy pomohli zlepšiť prepojenosť a dostupnosť47. V rámci 
nášho nedávneho auditu podpory pre základnú cestnú sieť48 sme dospeli k záveru, že 
programy EÚ prispievajú k jej rozvoju. Pri analyzovaných trasách sme zaznamenali 
skrátený čas na cestovanie a viac kilometrov najazdených na diaľniciach, zvýšenie 
bezpečnosti a kvality cestovania.  

3.45. V rámci nášho nedávneho auditu udržateľnej mestskej mobility sme dospeli 
k záveru, že neexistuje jednoznačný náznak zásadnej zmeny v prístupe miest. 
Predovšetkým nie je jasný trend smerom k udržateľnejším druhom dopravy. Uznávame 
však, že významné zlepšenia udržateľnej mestskej mobility si môžu vyžiadať viac 
času49.  

3.46. V roku 2018 Komisia uverejnila hodnotenie desiatich veľkých dopravných 
projektov v odvetví cestnej, železničnej a mestskej dopravy, ktoré boli 
spolufinancované z EFRR a KF počas programového obdobia 2000 – 2006 alebo 
2007 – 201350. Ukázalo sa, že najviac hodnotených projektov viedlo k časovým 
úsporám a úsporám prevádzkových nákladov na vozidlo a tieto projekty mali pozitívny 
vplyv, pokiaľ ide o bezpečnosť, hluk a kvalitu služieb. Bolo tiež zaznamenané, že vplyv 
na kvalitu života a dobré životné podmienky je zvyčajne pozitívny. V hodnotení sa tiež 
dospelo k záveru, že vplyv týchto projektov na environmentálnu udržateľnosť (ako je 
znečistenie ovzdušia a zmena klímy) sú vo všeobecnosti pozitívne, aj keď obmedzené. 

                                                      
47 EDA, situačná správa č. 9/2018 Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, 

ktorými sa treba zaoberať.  

48 EDA, osobitná správa č. 9/2020 Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť 
ešte nie je plne funkčná.  

49 EDA, osobitná správa č. 6/2020 Udržateľná mestská mobilita v EÚ: výrazné zlepšenie nie je 
možné bez záväzku členských štátov.  

50 Európska komisia, Ex post hodnotenie veľkých projektov podporovaných z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu v období od roku 2000 do roku 
2013, jún 2018. 
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Dosiahnutie strategických cieľov je ohrozené 

3.47. V nariadení o transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T)51 sú stanovené 
„súhrnné“ a „základné“ siete, ktoré majú vypracovať členské štáty. Súhrnná sieť, ktorá 
má byť dokončená do roku 2050, má za cieľ zabezpečiť prístupnosť a prepojenosť 
všetkých regiónov EÚ. Základná sieť, ktorá má byť dokončená do roku 2030, pozostáva 
z tých častí súhrnnej siete, ktoré majú najvyšší strategický význam pre dosahovanie 
cieľov rozvoja transeurópskej dopravnej siete. 

3.48. V našom nedávnom audite hlavnej dopravnej infraštruktúry52 sme uviedli, že 
je nepravdepodobné, aby základná dopravná sieť EÚ dosiahla svoju plnú kapacitu do 
roku 2030, hoci niektoré pozitívne účinky ich prebiehajúcej realizácie sa už môžu 
prejavovať. Okrem toho sme v situačnej správe53 uviedli, že rozsah financovania 
z prostriedkov EÚ je obmedzený v porovnaní s celkovými potrebami, preto je potrebné 
zamerať sa na priority s najvyššou európskou pridanou hodnotu. V našom audite 
ciest54 sme odporučili, aby členské štáty prednostne financovali investície do základnej 
siete s cieľom dokončiť ju do roku 2030, a to predovšetkým v členských štátoch, kde je 
dosiahnutý pokrok zatiaľ obmedzený. V rámci tohto auditu sme zistili, že členské štáty 
navrhovali vynaložiť 66 % prostriedkov z EŠIF, dostupných na cestné projekty v rokoch 
2014 – 2020, mimo základnej siete. 

3.49. Zaznamenali sme, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť cezhraničným 
úsekom, pretože medzery v cezhraničnej infraštruktúre znižujú zamýšľaný vplyv siete 
v rámci celej EÚ. Členské štáty nemajú žiadne stimuly na vykonávanie politík EÚ, ak je 
vnútroštátny záujem nízky, predovšetkým pokiaľ ide o cezhraničné prepojenia55. 

                                                      
51 EÚ, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 

o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia 
č. 661/2010/EÚ. Text s významom pre EHP. 

52 EDA, osobitná správa č. 10/2020 Hlavná dopravná infraštruktúra EÚ: bez včasného 
dokončenia dopravnej siete. 

53 EDA, situačná správa č. 9/2018 Prechod k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, 
ktoré treba riešiť. 

54 EDA, osobitná správa č. 9/2020 Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť 
ešte nie je plne funkčná. 

55 EDA, situačná správa č. 9/2018 Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, 
ktorými sa treba zaoberať.  
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Informovali sme o problémoch v tejto oblasti v rámci našich auditov základnej cestnej 
siete EÚ56 a investícií do Európskeho systému riadenia železničnej dopravy57.  

Analýza nákladov a prínosov sa nepoužíva často ako nástroj na lepšie rozhodovanie  

3.50. V súčasnom programovom období sa na veľké projekty vzťahuje dôkladná 
analýza nákladov a prínosov zo strany členských štátov, ktorá je podmienkou 
financovania, a následné posúdenie a schválenie zo strany Komisie. Z nášho auditu 
vysokorýchlostnej železničnej siete vyplynulo, že kvalita posudzovania potrieb 
v členských štátoch je nízka a že sponzori projektov a odhadcovia majú tendenciu 
využívať analýzu nákladov a prínosov len ako povinný administratívny krok, a nie ako 
nástroj na prijímanie kvalitnejších rozhodnutí58. Hodnotenie Komisie59 to potvrdzuje. 
V rámci nášho auditu hlavnej dopravnej infraštruktúry sme napríklad zistili, že 
predpovede objemu dopravy boli zvyčajne nadmieru optimistické, zle koordinované, 
neboli založené na spoľahlivých ekonomických hodnoteniach a niekedy boli veľmi 
zjednodušené. Dospeli sme k záveru, že v projektoch hlavnej dopravnej infraštruktúry, 
ktoré sme preskúmali, sa analýzy nákladov a prínosov nevyužívali riadne ako nástroj pri 
rozhodovaní60.  

                                                      
56 EDA, osobitná správa č. 9/2020 Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť 

ešte nie je plne funkčná.  

57 EDA, osobitná správa č. 13/2019 Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: 
bude táto politická voľba niekedy uskutočnená? 

58 EDA, osobitná správa č. 19/2018 Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto 
reality len izolované úseky.  

59 Európska komisia, Ex post hodnotenie veľkých projektov v oblasti dopravy financovaných 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v období od roku 2000 do 
roku 2013, jún 2018.  

60 EDA, osobitná správa č. 10/2020 Hlavné dopravné infraštruktúry EÚ: dopravná sieť nebola 
dokončená včas. 
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3.51. Legislatívnym návrhom Komisie pre EŠIF na roky 2021 – 2027 sa rušia všetky 
osobitné požiadavky hodnotenia pre veľké projekty vrátane požiadavky na analýzu 
nákladov a prínosov61. Hoci uznávame, že to predstavuje zníženie všeobecnej 
administratívnej záťaže, máme obavy, že to prevažuje zvýšené riziko, že 
spolufinancované investície neponúkajú najlepšiu hodnotu za peniaze62.  

3.52. V rámci nášho auditu vysokorýchlostných železničných tratí63 a hlavnej 
dopravnej infraštruktúry64 spolufinancovaných EÚ sme dospeli k záveru, že 
udržateľnosť niektorých kontrolovaných tratí je ohrozená, keďže nemajú dostatok 
cestujúcich. V rámci predchádzajúceho auditu sme uviedli, že toto riziko by sa dalo 
zmierniť dôkladným ex ante posudzovaním nákladov a prínosov. Komisia vo svojom 
hodnotení65 dospela k podobnému záveru, keď uviedla, že finančná udržateľnosť 
projektov závisí od verejného financovania a že počas prípravy projektov sa nevenuje 
dostatočná pozornosť ich finančnej udržateľnosti v období po ich dokončení.  

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

3.53. Na ilustrácii 3.9 je uvedený prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
prepojených na špecifický cieľ EFRR – zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. 

3.54. Tri z deviatich ukazovateľov (33 %) sú na dobrej ceste k splneniu ich cieľov. 
Tieto tri ukazovatele súvisia s výstupom a merajú počet podnikateľských subjektov 
podporovaných z EFRR. V niektorých prípadoch sa od predchádzajúceho roka dosiahol 
výrazný pokrok. Napríklad podporu dostalo 414 000 podnikateľských subjektov 
v porovnaní s 201 000 v predchádzajúcom roku. Ostatné ukazovatele, napríklad ten, 
                                                      
61 Od členských štátov sa požaduje len to, aby poskytli Komisii informácie o „operáciách 

strategického významu“, ktoré sa bez ďalších podrobností vymedzujú ako operácie, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom prispievajú k plneniu cieľov programu. Článok 2 ods. 4 a článok 67 
ods. 6, COM(2018) 375 final.  

62 EDA, stanovisko č. 6/2018 k návrhu Komisie z 29. mája 2018 týkajúcemu sa nariadenia 
o spoločných ustanoveniach, COM(2018) 375 final. 

63 EDA, osobitná správa č. 19/2018 Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto 
reality len izolované úseky.  

64 EDA, osobitná správa č. 10/2020 Hlavné dopravné infraštruktúry EÚ: dopravná sieť nebola 
dokončená včas. 

65 Európska komisia, Ex post hodnotenie veľkých projektov podporovaných z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu v období od roku 2000 do roku 
2013, jún 2018.  
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ktorým sa meria, či súkromná investícia je v súlade s verejnou podporou 
podnikateľských subjektov a či sa v podporovaných subjektoch zvyšuje zamestnanosť, 
nie sú na dobrej ceste. 
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Ilustrácia 3.9 – Prehľad ukazovateľov prepojených na MSP 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Dodatočné informácie o výkonnosti  

3.55. MSP predstavujú 99,8 % všetkých podnikateľských subjektov EÚ 
v nefinančnom odvetví, vytvárajú 56 % pridanej hodnoty a 67 % zamestnanosti66. 
Začiatkom roku 2020 sme začali audit skúmajúci začínajúce MSP (startupy). Správu 
so zisteniami plánujeme uverejniť v budúcom roku. Vo zvyšku tejto časti sme čerpali 
údaje z hodnotení Komisie, ktoré sme osobitne neposudzovali.  

3.56. Vo výročnej správe Komisie o podpore EFRR pre MSP za rok 2018/2019 sa 
okrem iného zdôrazňuje potreba rozšíriť činnosti v oblasti výskumu a vývoja v MSP 
a riešiť problémy nedostatočných zručností a financovania, keďže to sú kľúčové výzvy 
pre inovácie. V hodnotení Komisie67 týkajúcom sa podpory EFRR pre MSP počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa uvádza, že EFRR v niektorých prípadoch 
pomohol urýchliť investície a podporil výskum a vývoj, ako aj inovácie. Z hodnotenia 
však tiež vyplynulo, že tieto prípady sa týkali prijímateľov, ktorí už mali kapacitu na rast 
a inovácie, a existuje len málo dôkazov o tom, či by tieto podniky realizovali uvedené 
investície v každom prípade, aj bez podpory programu.  

3.57. Z hodnotenia Komisie vyplýva, že vo všeobecnosti operačným programom na 
roky 2007 – 2013 chýbalo strategické zameranie68 a prijatý bol prístup založený na 
dopyte, pokúšajúci sa odstraňovať všetky možné prekážky pre rast a inovácie MSP. To 
prispelo k zatieneniu celkového strategického cieľa niektorých programov. V mnohých 
prípadoch to viedlo k vytvoreniu vysokého počtu politických nástrojov, pričom vo 
všeobecnosti sa málo zvažovalo, ktoré nástroje mohli byť najúčinnejšie. 

3.58. Podľa hodnotenia sa financovanie z EFRR využívalo spoločne 
s vnútroštátnymi zdrojmi podpory MSP, či už dopĺňaním existujúcich vnútroštátnych 
opatrení, alebo vypĺňaním medzier v systéme podpory. Zistilo sa však, že tieto synergie 
medzi podporou z EFRR a  ESF boli vo všeobecnosti nízke napriek dôležitosti ochrany 
zamestnanosti69. 

                                                      
66 Európska komisia, výročná správa o európskych MSP 2018/2019, Výskum, inovácie a vývoj 

MSP, november 2019.  

67 Európska komisia, Ex post hodnotenie rokov 2007 – 2014, Podpora pre MSP – rozšírenie 
výskumu a vývoja v MSP a rozvoj MSP, február 2016.  

68 Tamže. 

69 Tamže. 
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Výsledky testovania výkonnosti transakcií 

3.59. V rámci nášho auditu vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2019 sme preskúmali 
dostupnosť, dôležitosť a spoľahlivosť údajov o výkonnosti poskytnutých 12 členskými 
štátmi na vzorke 121 projektov spolufinancovaných z EFRR a KF. Prirodzený časový 
posun medzi projektmi politiky súdržnosti (bod 3.16) znamenal, že iba 11 z týchto 
projektov bolo dokončených. Zistili sme, že sedem projektov úplne a dva projekty 
čiastočne splnili svoje ciele, zatiaľ čo ďalšie dva projekty ciele neplnili. Skutočnosť, že 
iba 10 % projektov, ktoré sme preskúmali, bolo dokončených, obmedzuje našu 
možnosť vyvodiť širšie závery. 

3.60. Zistili sme, že všetky členské štáty, ktoré sme navštívili, majú systémy na 
zaznamenávanie a monitorovanie údajov o výkonnosti projektov, a že takéto údaje boli 
zaznamenané pre takmer všetky (119) projekty. Ciele všetkých 121 projektov boli 
v súlade s cieľmi stanovenými v operačných programoch členských štátov a so 
spoločnými cieľmi EÚ stanovenými v programových vyhláseniach EFRR a KF, pričom 
ciele EÚ boli odvodené zo stratégie Európa 2020. 

3.61. Na základe právnych predpisov EÚ sú členské štáty povinné stanoviť a 
vykazovať výstupy z činností financovaných EFRR a KF. Celkovo sme zistili, že 
ukazovatele výkonnosti použité na úrovni projektu boli v súlade s cieľmi stanovenými 
na úrovni členských štátov a EÚ. Hoci členské štáty majú aj možnosť použiť ukazovatele 
výsledku, ciele boli založené najmä na výstupoch v súlade s našou analýzou 
v bode 3.18.  

Závery 

3.62. Päť rokov od začiatku programového obdobia 2014 – 2020 len niečo viac než 
jedna tretina zo 72 programových ukazovateľov pre EFRR a KF bola na dobrej ceste 
napriek tomu, že niekoľko cieľov sa zrevidovalo smerom nadol. Väčšina ukazovateľov 
týkajúcich sa všeobecných cieľov programov nebola na dobrej ceste. Pokiaľ ide o štyri 
špecifické ciele programu, ktoré boli podrobnejšie preskúmané, zatiaľ čo polovica 
ukazovateľov z oblasti dopravy a životného prostredia bola na dobrej ceste, rovnaké 
údaje za ďalšie dve oblasti boli nižšie než 50 %: MSP 33 % a nízkouhlíkové 
hospodárstvo iba 10 %. Skutočnosť, že EFRR a KF sú programované na sedem rokov 
a ďalšie tri roky sú povolené na vykonávanie, znamená, že čiastkové ciele sú užitočným 
spôsobom, ako zamerať pozornosť monitorovania na pokrok dosiahnutý pri plnení 
konečnej cieľovej hodnoty (body 3.18 – 3.20). 
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3.63. Informácie od Komisie a z ďalších zdrojov, ako aj naše vlastné správy 
a preskúmania, potvrdzujú tento zmiešaný obraz. Hoci EFRR a KF prispievajú k plneniu 
cieľov politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ, v našich osobitných 
správach sú uvedené viaceré odporúčania na riešenie nedostatkov v navrhovaní a vo 
vykonávaní programov. Spomedzi nich zdôrazňujeme inherentné riziko súvisiace 
s využívaním financovania ku koncu obdobia, potrebu zisťovať nákladovú účinnosť 
financovania environmentálnych projektov a potrebu zabezpečiť, aby zdroje určené na 
dopravné programy boli zamerané na najvyššie priority a na pridanú hodnotu pre EÚ 
(body 3.25 – 3.61). 

3.64. Plnenie cieľov politiky súdržnosti ovplyvňujú viaceré faktory. Patrí sem 
pomerne neskorý začiatok vynakladania finančných prostriedkov v období rokov 
2014 – 2020, prirodzený časový posun medzi dokončením projektov (výstupmi) 
a realizáciou prínosov z hľadiska výsledkov a vplyvov, ako aj vplyv vonkajších faktorov 
(bod 3.16 a ilustrácia 3.2). 

3.65. Obmedzené množstvo údajov nám bráni vykonať komplexnejšie posúdenie 
výkonnosti. Napríklad, aj keď sú ukazovatele vyčíslené, všeobecné a špecifické ciele nie 
sú. Preto je možné posúdiť dosiahnutý pokrok ukazovateľov v porovnaní s čiastkovými 
cieľmi a cieľovými hodnotami, ale nie je možné posúdiť, či tieto dva fondy splnili, alebo 
pravdepodobne splnia, všeobecné a špecifické ciele. A v širšom kontexte, hoci sa 
rámec monitorovania a podávania správ v predchádzajúcich programových obdobiach 
postupne zlepšoval, pre programové obdobie 2014 – 2020 zostáva riadený najmä 
informáciami o výkonnosti súvisiacimi so vstupmi a výstupmi, zatiaľ čo informácie 
súvisiace s výsledkami alebo dokonca s vplyvmi sú menej dôležité. Zavedenie 
povinných spoločných ukazovateľov výsledkov navrhované pre programové obdobie 
2021 – 2027 by bolo v tejto súvislosti vítaným zlepšením. Vytvorenie platformy 
otvorených údajov Komisie, ktorá umožňuje verejnosti a tvorcom politiky prístup 
v reálnom čase k informáciám o výkonnosti, je tiež v zásade dobrým nápadom, hoci 
sme ju nepreskúmali (body 3.11 – 3.15). 
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3.66. Poznamenávame, že do konca roku 2019 bolo v rámci programového 
obdobia 2014 – 2020 vyplatených 36 % finančných prostriedkov dostupných pre EFRR 
a a 39 % prostriedkov dostupných pre KF70. Hoci sa projekty môžu vykonávať do roku 
2023, miera čerpania („absorpcia“) je nižšia než v predchádzajúcom programovom 
období, o 6,6 percentuálneho bodu na konci šiesteho roku vykonávania. Viackrát sme 
upozornili, že nízka absorpcia prináša inherentné riziko, keďže obdobie oprávnenosti sa 
blíži ku koncu, členské štáty môžu uprednostniť čerpanie finančných prostriedkov na 
úkor výkonnosti a správnosti. Dodatočné tlaky spôsobené pandémiou ochorenia 
COVID-19 pravdepodobne iba zintenzívnia toto riziko (body 3.11 – 3.24).  

                                                      
70 Európska komisia, Výročná správa o riadení a výkonnosti z roku 2019, jún 2020. 
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Príloha 

Príloha 3.1 – Ciele programu EFRR a KF 

VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
KRÁTKA VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

Všeobecný cieľ 1 EFRR 

Zmenšovať rozdiely medzi 
úrovňami rozvoja rôznych 
regiónov, najmä v prípade 
vidieckych oblastí, oblastí 
ovplyvnených priemyselnými 
zmenami a regiónov, ktoré trpia 
nepriaznivými a trvalými 
prírodnými alebo 
demografickými 
znevýhodneniami, a prispievať 
k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v stratégii pre inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast 
Európa 2020, a najmä 
k dosiahnutiu kvantitatívnych 
hlavných cieľov identifikovaných 
v uvedenej stratégii. 

H.1b_ERDF_GO1 Áno 

Všeobecný cieľ 1 KF 

Zmenšovať rozdiely medzi 
úrovňami rozvoja rôznych 
regiónov, najmä v prípade 
vidieckych oblastí, oblastí 
ovplyvnených priemyselnými 
zmenami a regiónov, ktoré trpia 
nepriaznivými a trvalými 
prírodnými alebo 
demografickými 
znevýhodneniami, a prispievať 
k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v stratégii Európa 2020. 

H.1b_CF_GO1 Áno 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
KRÁTKA VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

Špecifický cieľ 1 
EFRR 

Posilnenie výskumu, 
technologického vývoja 
a inovácií 

H.1b_ERDF_SO1 Nie 

Špecifický cieľ 2 
EFRR 

Zlepšenie prístupu 
k informačným 
a komunikačným 
technológiám a zlepšenie 
ich využívania a kvality 

H.1b_ERDF_SO2 Nie 

Špecifický cieľ 3 
EFRR 

Zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
malých a stredných 
podnikov 

H.1b_ERDF_SO3 Áno 

Špecifický cieľ 4 
EFRR 

Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch 

H.1b_ERDF_SO4 Áno 

Špecifický cieľ 5 
EFRR 

Podpora prispôsobovania 
sa zmene klímy, 
predchádzanie riziku 
a riadenie rizika 

H.1b_ERDF_SO5 Nie 

Špecifický cieľ 6 
EFRR 

Zachovanie a ochrana 
životného prostredia 
a podpora efektívneho 
využívania zdrojov 

H.1b_ERDF_SO6 Áno 

Špecifický cieľ 7 
EFRR 

Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 

H.1b_ERDF_SO7 Áno 

Špecifický cieľ 8 
EFRR 

Podpora udržateľnej 
a kvalitnej zamestnanosti 
a mobility pracovnej sily 

H.1b_ERDF_SO8 Nie 

Špecifický cieľ 9 
EFRR 

Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti 
chudobe a akejkoľvek 
diskriminácii 

H.1b_ERDF_SO9 Nie 

Špecifický cieľ 10 
EFRR 

Investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy H.1b_ERDF_SO10 Nie 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
KRÁTKA VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

pre zručnosti 
a celoživotného vzdelávania 

Špecifický cieľ 11 
EFRR 

Posilnenie inštitucionálnych 
kapacít orgánov verejnej 
správy a zainteresovaných 
strán a efektivity verejnej 
správy 

H.1b_ERDF_SO11 Nie 

Špecifický cieľ 1 KF 
Podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch 

H.1b_CF_SO1 Áno 

Špecifický cieľ 2 KF 

Podpora prispôsobovania 
sa zmene klímy, 
predchádzanie riziku 
a riadenie rizika 

H.1b_CF_SO2 Nie 

Špecifický cieľ 3 KF 

Zachovanie a ochrana 
životného prostredia 
a podpora efektívneho 
využívania zdrojov 

H.1b_CF_SO3 Áno 

Špecifický cieľ 4 KF 

Podpora udržateľnej 
dopravy a odstraňovanie 
prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach 

H.1b_CF_SO4 Áno 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Kapitola 4 

Prírodné zdroje 
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Obsah 

Body 

Úvod 4.1. 

Rozsah a prístup 4.2. – 4.5. 

SPP 4.6. – 4.58. 
Účel a fungovanie SPP 4.6. – 4.11. 

Zverejnené informácie o výkonnosti 4.12. – 4.15. 

Posudzovanie výkonnosti SPP na základe zverejnených 
informácií 4.16. – 4.58. 
Všeobecné pripomienky 4.16. – 4.22. 

Obmedzená intervenčná logika, ktorá je základom SPP 4.18. 

Väčšinou ukazovateľov SPP sa merajú skôr výstupy ako výsledky 4.19. – 4.21. 

Podporné hodnotiace štúdie sa nezaoberajú hospodárnosťou 
výdavkov SPP 4.22. 

Životaschopná výroba potravín 4.23. – 4.36. 

Priame platby znižujú volatilitu príjmov, ale vo veľkej miere nie 
sú cielené 4.25. – 4.32. 

Trhové intervencie pomohli stabilizovať trhy, ale nie vždy efektívnym 
spôsobom 4.33. – 4.34. 

Nástroje riadenia rizík sa využívajú slabo 4.35. 

K dispozícii je málo informácií o účinnosti opatrení na rozvoj vidieka 
podporujúcich životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov 4.36. 

Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene 
klímy 4.37. – 4.48. 

SPP má potenciál prispieť k udržateľnému využívaniu prírodných 
zdrojov, ale na posúdenie účinnosti nie je k dispozícii dostatok údajov 4.39. – 4.43. 

Zistilo sa, že opatrenia v rámci SPP majú malý vplyv na riešenie potrieb 
v oblasti klímy z dôvodu svojho návrhu 4.44. – 4.48. 

Vyvážený územný rozvoj 4.49. – 4.57. 

Prostredníctvom SPP sa vytvára málo pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach a podpora mladých poľnohospodárov si vyžaduje 
koordináciu opatrení na úrovni EÚ a členských štátov 4.52. – 4.54. 

Neexistujú dostatočné dôkazy o účinnosti investičných opatrení 4.55. – 4.57. 
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Výsledky kontroly úžitkovosti transakcií 4.58. 

Závery 4.59. – 4.64. 

Prílohy 
Príloha 4.1 – Ciele EPZF a EPFRV 
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Úvod 
4.1. Okruh 2 VFR sa týka výdavkov spojených s politikami udržateľného využívania 
prírodných zdrojov, financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), 
spoločnej rybárskej politiky a s opatreniami v oblasti životného prostredia a klímy. 
Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu v období 2014 – 2020 predstavujú 
420,0 mld. EUR (v bežných cenách), z ktorých 308,5 mld. EUR sa do konca roka 2019 
previedlo členským štátom (pozri ilustráciu 4.1). 

Ilustrácia 4.1 – Prírodné zdroje: platby v rokoch 2014 – 2019 týkajúce sa 
záväzkov súčasného VFR ako podiel platieb VFR v rámci všetkých 
okruhov a rozčlenenie 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

  

Ďalšie programy 
4,3 (1,4 %)

Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
49,8 (16,1 %)

Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF) – priame 
platby 
254,4 (82,5 %)

Prírodné zdroje 
308,5 
(48,5 %)

(mld. EUR)

635,9
mld. EUR
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Rozsah a prístup 
4.2. V dodatku sa opisuje metodika použitá v tejto kapitole. 

4.3. Táto kapitola sa zameriava na výdavky v rámci SPP poskytované 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF, zvyčajne 
financovaného z rozpočtu EÚ vo výške 100 %) a Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV, ktorý zvyčajne zahŕňa spolufinancovanie členskými 
štátmi). SPP tvorí 98,6 % celkovej sumy stanovenej v rozpočte na roky 2014 – 2020 
v rámci okruhu 2 VFR. 

4.4. V Príloha 4.1  sa uvádzajú ciele EPZF a EPFRV a ciele, ktoré sme vybrali 
na preskúmanie informácií o výkonnosti. Zaoberáme sa tromi všeobecnými cieľmi SPP, 
piatimi špecifickými cieľmi EPZF a piatimi špecifickými cieľmi EPFRV. Vybrali sme 
špecifické ciele spojené s najväčšími časťami výdavkov na SPP.  

4.5. Táto kapitola je do veľkej miery založená na preskúmaní informácií Komisie, 
ktoré boli doplnené o zistenia z našich vlastných správ z auditu a preskúmaní, ak boli 
k dispozícii. V celom texte odkazujeme na naše zdroje.   
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SPP 

Účel a fungovanie SPP 

4.6. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bola zavedená v roku 1962. Odvtedy 
bola niekoľkokrát reformovaná. Reformou z roku 1992 sa presunul dôraz SPP 
z podpory trhu na priame platby pre poľnohospodárov. Reformou z roku 2003 sa 
zaviedlo tzv. oddelenie priamych platieb, teda opatrenie zamerané na zrušenie väzby 
medzi priamymi platbami a produkciou. 

4.7. Výdavky SPP možno rozdeliť na tri všeobecné kategórie: 

o priame platby pre poľnohospodárov – sú založené najmä na ploche 
poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú poľnohospodári k dispozícii, a sú v plnej 
miere financované z rozpočtu EÚ, 

o trhové opatrenia v poľnohospodárstve, z ktorých väčšina je v plnej miere 
financovaná z rozpočtu EÚ, 

o programy rozvoja vidieka členských štátov, ktoré sú spolufinancované z rozpočtu 
EÚ vo výške 20 až 100 % v závislosti od opatrenia a regiónu. 

4.8. Komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka (GR AGRI), zodpovedá za riadenie SPP spoločne s členskými štátmi. 

4.9. V zmluvách sa stanovujú ciele politiky SPP na vysokej úrovni. Tieto sa premietli 
do sekundárnych právnych predpisov1 v podobe troch všeobecných cieľov: 

a) životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej 
činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien; 

b) udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy 
so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu; 

c) vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast 
a chudobu vo vidieckych oblastiach. 

                                                      
1 Článok 110 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. 
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4.10. Komisia určila tieto súvislosti medzi všeobecnými cieľmi a intervenciami SPP2:  

o Priame platby, rozvoj vidieka a trhové opatrenia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľa životaschopnej výroby potravín.  

o Krížové plnenie, platby na ekologizáciu a niekoľko opatrení na rozvoj vidieka by 
mali prispievať k dosahovaniu cieľa udržateľného hospodárenia s prírodnými 
zdrojmi a opatrení proti zmene klímy.  

o Niekoľko opatrení, ako sú rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania, 
miestny rozvoj a podpora rozvoja základných služieb a komunikačných technológií 
vo vidieckych oblastiach, by mali prispievať k dosahovaniu cieľa vyváženého 
územného rozvoja. 

4.11. V roku 2017 Komisia sformulovala obmedzenú intervenčnú logiku pre každú 
z hlavných kategórií výdavkov SPP v období 2014 – 2020, pričom poukázala 
na prepojenia medzi režimami platieb a všeobecnými cieľmi (pozri aj bod 4.18 
a ilustráciu 4.4). 

Zverejnené informácie o výkonnosti  

4.12. Existujú dva hlavné súbory ukazovateľov určených na monitorovanie 
výkonnosti SPP, pričom obidva vychádzajú predovšetkým zo správ členských štátov 
a údajov získaných Eurostatom. 

o Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF)3 obsahuje 
210 ukazovateľov: 45 ukazovateľov kontextu, 84 ukazovateľov výstupov, 
41 ukazovateľov výsledkov, 24 ukazovateľov cieľovej hodnoty a 16 ukazovateľov 
vplyvu.  

                                                      
2 GR AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 

Common Agricultural Policy 2014 – 2020 (Technická príručka k rámcu monitorovania 
a hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020), s. 13 – 14. 

3 Ukazovatele CMEF sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 834/2014, ako 
sa to vyžaduje v článku 110 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. 
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o Programové vyhlásenia SPP obsahujú 63 ukazovateľov, pričom väčšina z nich 
čerpá z rámca CMEF. Šesť z nich je určených na meranie vplyvov súvisiacich 
s tromi všeobecnými cieľmi. Zvyšok sú ukazovatele výstupov/vstupov, výsledkov 
a vplyvu týkajúce sa špecifických cieľov.  

4.13. Komisia každoročne podáva správy o výkonnosti prostredníctvom výročnej 
správy o riadení a výkonnosti (AMPR) a programových vyhlásení a GR AGRI poskytuje 
niektoré významné informácie vo svojej výročnej správe o činnosti (pozri bod 1.3). 
V decembri 2018 Komisia vydala prvú správu o výkonnosti SPP4. Zaoberala sa v nej 
tromi všeobecnými cieľmi SPP na základe ukazovateľov, hodnotení a iných zdrojov 
za obdobie 2014 – 2017. Vzhľadom na oneskorenie začiatku SPP na roky 2014 – 2020 
však boli v správe uvedené len obmedzené informácie o výkonnosti politiky. Komisia 
má do 31. decembra 2021 vydať druhú takúto správu5, pričom do tohto obdobia by už 
mal byť prijatý právny rámec pre SPP po roku 2020. 

4.14. Komisia a členské štáty sú takisto povinné vykonávať ex ante hodnotenia, 
hodnotenia v polovici obdobia a ex post hodnotenia v súvislosti s EPFRV6. Komisia 
v roku 2016 zverejnila súhrnnú správu o ex ante hodnoteniach týkajúcich sa národných 
a regionálnych programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020. Po predložení 
legislatívnych návrhov na SPP po roku 2020 zverejnila v júli 2020 súhrnnú správu 
o ex post hodnoteniach za obdobie 2007 – 2013. V závislosti od trvania prechodného 
obdobia sa od Komisie vyžaduje, aby do decembra 2026 alebo decembra 2027 
vypracovala súhrnnú správu o hlavných záveroch ex post hodnotení EPFRV na roky 
2014 – 2020. V oboch prípadoch už mala v tom čase predložiť svoje návrhy na obdobie 
po roku 2027. Okrem toho môže Komisia vykonávať hodnotenia kedykoľvek7. 
Hodnotenie môže poskytnúť lepší prehľad o výkonnosti a vplyvoch politiky ako 
samotné ukazovatele. 

                                                      
4 COM(2018) 790 final. 

5 Článok 110 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. 

6 Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, článok 55 (ex ante), článok 56 (hodnotenia počas 
programového obdobia) a článok 57 (ex post). 

7 Článok 110 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. 
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4.15. Komisia (GR AGRI) podpisuje zmluvy s externými hodnotiteľmi o vykonaní 
tzv. podporných hodnotiacich štúdií. Výsledky týchto štúdií sa zapracúvajú 
do pracovných dokumentov útvarov Komisie, ktoré sa označujú ako hodnotenia. 
Komisia zverejnila rôzne štúdie a hodnotenia týkajúce sa SPP. Na ilustrácii 4.2 sú 
znázornené hlavné správy spomenuté v tejto kapitole. 

Ilustrácia 4.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a príslušných období 

 
Zdroj: EDA. 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
2014 – 2020

VFR 
2007 – 2013

Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu SPP na 
zmenu klímy a emisie skleníkových plynov

Dotknuté obdobie Zverejnenie

Syntéza ex post hodnotení EPFRV
2007 – 2013

2015 2017 201920122008 2010 20262022 2024

Podporná hodnotiaca štúdia opatrení zameraných na
lesné hospodárstvo v rámci EPFRV

Hodnotenie opatrení zameraných na lesné 
hospodárstvo v rámci EPFRV

Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu SPP na 
generačnú obnovu 

Podporná hodnotiaca štúdia o ekologizácii (hodnotenie 
v polovici trvania obdobia 2014 – 2020)

Hodnotenie týkajúce sa ekologizácie v rámci
priamych platieb

Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu SPP na 
biotopy, krajinu a biodiverzitu

Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu SPP na 
vodu

Podporná hodnotiaca štúdia o všeobecnom 
cieli životaschopnej výroby potravín

Hodnotenie Komisie zverejnené ako pracovný dokument útvarov Komisie
Podporná hodnotiaca štúdia vykonaná v mene Komisie
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Posudzovanie výkonnosti SPP na základe zverejnených 
informácií 

Všeobecné pripomienky 

4.16. Na ilustrácii 4.3 sa uvádza prehľad všetkých ukazovateľov SPP obsiahnutých 
v programových vyhláseniach. Podrobnejšie prehľady podľa špecifických cieľov sú 
uvedené na ilustrácii 4.5, ilustrácii 4.8 a ilustrácii 4.10. V bode 1.24 diskutujeme 
o niektorých všeobecných obmedzeniach8, ktoré sa uplatňujú pri výklade týchto 
ukazovateľov. Konkrétne naše posúdenie toho, či je daný ukazovateľ „na dobrej ceste“, 
sa týka pravdepodobnosti, že tento ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. 
V tomto posúdení sa nezohľadňuje, či a do akej miery je daný ukazovateľ prepojený 
s opatreniami a cieľmi SPP ani či je cieľová hodnota stanovená pre tento ukazovateľ 
primerane ambiciózna. Preto je to len prvý krok pri analýze výkonnosti SPP. Takisto 
sme nevykonali audit spoľahlivosti východiskových údajov, ale o tom diskutujeme 
v kapitole 1 (pozri body 1.13 až 1.23). V skupine ukazovateľov výkonnosti sme 
zaznamenali tieto nedostatky: 

o Väčšina ukazovateľov sa vzťahuje na vstupy alebo výstupy (pozri body 4.19 
a 4.42), ako uvádza aj Svetová banka9. Tieto ukazovatele vyjadrujú skôr mieru 
čerpania finančných prostriedkov EÚ ako výsledky alebo vplyvy politiky. 

o Ukazovatele vplyvu vychádzajú zo všeobecných makroekonomických 
premenných, v súvislosti s ktorými môžu byť účinky SPP nejasné a zároveň ťažko 
merateľné (pozri body 4.17, 4.24 a 4.51). 

o 14 ukazovateľov nemá špecifickú, vyčíslenú cieľovú hodnotu. Poukazujú preto len 
na trendy (pozri bod 4.20). 

o Sedem ukazovateľov nesúvisí s výkonnosťou SPP, ale s uistením o správnosti 
výdavkov, s informovanosťou verejnosti o SPP a podporou informovania o politike 
v rámci GR AGRI. 

                                                      
8 Pozri aj body 3.21 až 3.35 výročnej správy za rok 2018, v ktorých sme preskúmali 

ukazovatele výkonnosti pre EPZF a EPFRV. 

9 Svetová banka, 2017, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU, 
s. 13. 
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Ilustrácia 4.3 – Prehľad všetkých ukazovateľov SPP obsiahnutých 
v programových vyhláseniach 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18).  

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

4.17. Informácie vo výročnej správe o riadení a výkonnosti (AMPR) sú zosúladené 
s východiskovými údajmi v programových vyhláseniach. Keďže sa však táto správa 
zameriava na výstupy výdavkov a prezentáciu makroekonomických údajov bez 
špecifikácie prínosu SPP, prináša nadmerne optimistický pohľad na dosiahnuté 
výsledky (pozri rámček 4.1). Nezaoberá sa efektívnosťou výdavkov. Komisia 
poznamenala, že pri dosahovaní cieľov politiky stále existujú podstatné problémy.  

Sú podľa údajov Komisie ukazovatele SPP
na dobrej ceste k splneniu cieľových hodnôt?

Vstup a výstup

výsledok vplyv
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Všeobecný cieľ 3 – Vyvážený územný rozvoj 
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NIE JE NA DOBREJ CESTENA DOBREJ CESTE NEJASNÉ

Sú ukazovatele „na dobrej ceste“ k dosiahnutiu svojich cieľových hodnôt?
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Rámček 4.1 

Príklady nadmerne optimistického podávania správ o výkonnosti 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti (AMPR) 

Komisia uvádza, že viac ako 85 % cieľových hodnôt opatrení proti zmene klímy 
v odvetví poľnohospodárstva sa už dosiahlo v oblastiach riadenia biodiverzity, 
pôdy a vody10. Tieto cieľové hodnoty vychádzajú z oblastí podľa špecifických 
opatrení EPFRV, t. j. výstupov. Neukazujú, či platby mali nejaký účinok na stav 
podporovaných oblastí. 

Komisia tvrdí, že EPFRV významne prispieva k rozvoju. Výrazne sa napríklad 
zlepšilo širokopásmové pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach (59 % 
domácností malo v roku 2019 prístup k prístupovej sieti novej generácie)11. Vo 
výročnej správe o riadení a výkonnosti sa však neuvádzajú žiadne informácie 
o prínose EPFRV k tomuto údaju. 

Obmedzená intervenčná logika, ktorá je základom SPP 

4.18. Komisia stanovila obmedzenú intervenčnú logiku pre priame platby, trhové 
opatrenia a rozvoj vidieka12. V intervenčnej logike Komisie sa prepájajú ciele, opatrenia 
a ukazovatele výstupov SPP, ale neidentifikujú sa v nej potreby ani plánované výsledky 
a ciele. V intervenčnej logike Komisie pre priame platby (pozri ilustráciu 4.4) sa 
nevymedzuje, aká úroveň príjmov pre poľnohospodárov sa prostredníctvom SPP 
plánuje dosiahnuť. V prípade EPFRV sa v nariadení vyžaduje, aby členské štáty 
preukázali prepojenie medzi potrebami a opatreniami v programoch rozvoja vidieka13 
a stanovili cieľové hodnoty pre svoje ukazovatele výsledkov. 

                                                      
10 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, s. 27. 

11 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, s. 29. 

12 GR AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the 
Common Agricultural Policy 2014 – 2020 (Technická príručka k rámcu monitorovania 
a hodnotenia spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020), s. 13 – 14. 

13 Článok 8 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. 
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Ilustrácia 4.4 – Intervenčná logika Komisie pre priame platby 

 
Zdroj: GR AGRI, 2017, Technická príručka k rámcu monitorovania a hodnotenia spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020, s. 13. 

Väčšinou ukazovateľov SPP sa merajú skôr výstupy ako výsledky  

4.19. Ako je znázornené na ilustrácii 4.3, väčšinou ukazovateľov v programových 
vyhláseniach sa merajú výstupy. Ukazovatele výstupov majú priamu súvislosť 
s činnosťami financovanými z rozpočtu EÚ, ale poskytujú len málo informácií o pokroku 
pri dosahovaní cieľov politiky. Niekoľkými ukazovateľmi v programových vyhláseniach 
sa opisujú aj hospodárske, environmentálne a sociálne súvislosti, v ktorých SPP pôsobí, 
čo považujeme za pozitívne. Celkovo však tieto ukazovatele často nesledujú konkrétne 
výsledky intervencií SPP. Komisia sa domnieva, že výkonnosť politiky možno pomerne 
spoľahlivo pozorovať na úrovni výstupov, zatiaľ čo vplyv vonkajších faktorov sa stáva 
dôležitejším pri snahe o meranie výsledkov a najmä vplyvov14. Bez rozvinutej 
intervenčnej logiky a primeraných ukazovateľov výsledkov od začiatku Komisia nie je 
schopná preukázať, že SPP plní svoje ciele, kým neuskutoční hodnotenia. 

4.20. Cieľové hodnoty pre všeobecné ciele SPP a pre väčšinu špecifických cieľov 
EPZF sú vyjadrené ako želané trendy (napr. „zvýšiť“ čistú pridanú hodnotu v nákladoch 
faktorov v poľnohospodárstve alebo „znížiť“ emisie skleníkových plynov 
z poľnohospodárstva). Konečný výsledok ovplyvňuje viacero vonkajších faktorov 
a Komisia nie vždy identifikovala príčinnú súvislosť medzi SPP a danou premennou. 

                                                      
14 COM(2018) 790 final.  
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Cieľové hodnoty vyjadrené len ako smerovanie a nie ako vyčíslené hodnoty 
znemožňujú stanovenie čiastkových cieľov.  

4.21. Keďže väčšinu ukazovateľov CMEF, ktoré nie sú zahrnuté v programových 
vyhláseniach, tvoria ukazovatele výstupov, neposkytujú významné dodatočné 
informácie o výkonnosti pri dosahovaní cieľov politiky. V roku 2016 Útvar Komisie 
pre vnútorný audit preskúmal CMEF a zistil významné nedostatky „v nastavení cieľov, 
v súbore použitých ukazovateľov a v získavaní údajov, ktoré môžu znížiť schopnosť GR 
AGRI monitorovať, hodnotiť a vykazovať výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na obdobie rokov 2014 – 2020“15 (pozri aj bod 1.18). V podporných 
hodnotiacich štúdiách sa často poukazuje na to, že nedostatok údajov z monitorovania 
(opatrení) je obmedzením pri analýze vplyvu. V našich osobitných správach16 
a výročnej správe za rok 2018 sme poukázali aj na obmedzenia informácií o výkonnosti 
získaných prostredníctvom ukazovateľov CMEF. Komisia zrevidovala ukazovatele 
aj ciele vo svojich návrhoch na SPP po roku 2020 a uznala potrebu ďalšieho rozvíjania 
ukazovateľov17.  

Podporné hodnotiace štúdie sa nezaoberajú hospodárnosťou výdavkov SPP 

4.22. Podporné hodnotiace štúdie, ktoré sme preskúmali, sa nezaoberajú otázkami 
týkajúcimi sa hospodárnosti intervencií. Týmito otázkami sme sa zaoberali v našich 
správach. Zistili sme napríklad prípady, keď prijímatelia dostávali nadmernú 
kompenzáciu (napr. ekologizácia18 a niektoré trhové opatrenia týkajúce sa ovocia 
a zeleniny19). 

Životaschopná výroba potravín 

4.23. Na ilustrácii 4.5 sa uvádza prehľad výberu ukazovateľov z programových 
vyhlásení súvisiacich so všeobecným cieľom 1 (životaschopná výroba potravín). 

                                                      
15 COM(2017) 497 final, s. 8. 

16 Pozri osobitné správy č. 1/2016 (meranie výkonnosti v súvislosti s príjmami 
poľnohospodárov), bod 92; č. 10/2017 (mladí poľnohospodári), body 70 až 71; č. 13/2020 
(biodiverzita na poľnohospodárskej pôde), body 49, 59, 71 a 81.  

17 Stanovisko EDA č. 7/2018, body 68 až 71. 

18 Osobitná správa č. 21/2017 – Ekologizácia, body 24 až 25. 

19 Osobitná správa č. 23/2019 – Stabilizácia príjmov poľnohospodárov, bod 84. 
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Ilustrácia 4.5 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so všeobecným cieľom 1 
a s príslušnými špecifickými cieľmi  

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021. 

4.24. Všetky tri ukazovatele súvisiace so všeobecným cieľom životaschopnej výroby 
potravín (zvýšenie čistej pridanej hodnoty v nákladoch faktorov v poľnohospodárstve, 
zvýšenie poľnohospodárskej produktivity a obmedzenie cenovej variability) odrážajú 
makroekonomický vývoj. Hoci tieto ukazovatele vykazujú pozitívny trend, SPP má na ne 
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len malý preukázateľný vplyv alebo nemá nijaký vplyv. Príjmy, produktivitu a ceny 
ovplyvňuje množstvo ďalších faktorov. Čistá pridaná hodnota v nákladoch faktorov 
v poľnohospodárstve sa napríklad zvýšila v dôsledku zvýšenej produktivity a zníženia 
objemu pracovnej sily používanej v odvetví poľnohospodárstva. Úroveň príjmov 
podobne ovplyvňujú aj trhové podmienky a fluktuácia cien v poľnohospodárstve20. 
Štyri ukazovatele výstupov súvisiace so špecifickými cieľmi 2 a 3 EPFRV ukazujú 
percentuálny podiel podporovaných podnikov, ale neposudzujú účinok tejto podpory. 

Priame platby znižujú volatilitu príjmov, ale vo veľkej miere nie sú cielené 

4.25. Priame platby tvoria približne 70 % výdavkov SPP. Z podpornej hodnotiacej 
štúdie vyplýva, že na základe údajov z rokov 2010 – 2015 sa priamymi platbami znížila 
variabilita príjmov poľnohospodárskych podnikov približne o 30 %21. 

4.26. Špecifický cieľ EPZF, ktorým je udržanie stability príjmov poľnohospodárov 
poskytovaním priamej podpory príjmov, má jediný ukazovateľ: podiel priamej podpory 
na príjmoch poľnohospodárskych podnikov. V roku 2017 sa hodnota tohto ukazovateľa 
pohybovala od 8 % v Holandsku po 50 % na Slovensku. Cieľom je udržať pomer 
stabilný. To však nie je v súlade s cieľom politiky, ktorým je zvýšenie individuálnych 
príjmov ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve a zároveň obmedzenie potreby priamej 
podpory.  

                                                      
20 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable 

food production’ (Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného cieľa 
životaschopnej výroby potravín), 2020, s. 33 – 34, 53 – 54. 

21 Tamže, s. 49 – 50. 
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4.27. Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019 
argumentovala, že príjmy poľnohospodárov zaostávajú za platmi v hospodárstve ako 
celku. Komisia uviedla, že v roku 2017 predstavoval priemerný príjem v odvetví 
poľnohospodárstva približne 46,5 % priemerných miezd v hospodárstve EÚ2822. Na 
odhad príjmu poľnohospodárskeho podniku používa podnikateľský príjem na rodinnú 
pracovnú jednotku. Tento údaj však nezohľadňuje rozdielnu demografickú situáciu 
dvoch skupín obyvateľstva (mnohí poľnohospodári sú v dôchodkovom veku) ani príjmy 
domácností pôsobiacich v poľnohospodárstve získané mimo poľnohospodárstva. 
Kľúčovým prvkom pri posudzovaní životnej úrovne poľnohospodárov je disponibilný 
príjem, v ktorom sa zohľadňujú aj nepoľnohospodárske príjmy23.  

4.28. V roku 2016 sme odporučili24, aby Komisia vypracovala komplexnejší 
štatistický rámec na poskytovanie informácií o disponibilnom príjme domácností 
z poľnohospodárstva a na lepšie zachytenie životnej úrovne poľnohospodárov 
a aby zlepšila rámec na porovnávanie príjmov poľnohospodárov s príjmami v iných 
odvetviach hospodárstva. Komisia navrhla štyri ukazovatele týkajúce sa príjmov 
v poľnohospodárstve pre SPP po roku 2020, neplánuje však získavať údaje 
o disponibilnom príjme. 

4.29. Podľa Eurostatu boli približne dve tretiny poľnohospodárskych podnikov v EÚ 
v roku 2016 menšie ako 5 hektárov. Keďže priame platby súvisia s poľnohospodárskou 
plochou, približne 80 % podpory smeruje približne 20 % prijímateľov. V skutočnosti 
viac ako 30 % platieb smeruje k 2 % prijímateľov, z ktorých každý dostane v priamych 
platbách viac ako 50 000 EUR (pozri ilustráciu 4.6). Rôzne mechanizmy 
prerozdeľovania platieb (napr. uplatňovanie stropu pre platby a prerozdeľovanie 
platieb) mali len okrajový účinok25.  

                                                      
22 ŠPECIFICKÉ CIELE SPP … vysvetlené: – Stručný prehľad č. 1, s. 2 – 3.  

23 Osobitná správa č. 01/2016 – Je systém Komisie na hodnotenie výkonnosti v súvislosti 
s príjmami poľnohospodárov dobre navrhnutý a vychádza zo spoľahlivých údajov?, bod 26. 

24 Osobitná správa č. 1/2016 – Je systém Komisie na hodnotenie výkonnosti v súvislosti 
s príjmami poľnohospodárov dobre navrhnutý a vychádza zo spoľahlivých údajov?, 
odporúčanie 1. 

25 Preskúmanie Európskeho dvora audítorov č. 2/2018 – Budúcnosť SPP (informačný 
dokument), s. 16; osobitná správa č. 10/2018 – Režim základnej platby 
pre poľnohospodárov, body 49 až 63. 
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Ilustrácia 4.6 – Rozdelenie priamych platieb podľa triedy platieb 
a podielu prijímateľov, Európska únia (2018) 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

4.30. V podpornej hodnotiacej štúdii sa skúma aj spravodlivé rozdelenie priamej 
podpory26. V štúdii sa dospelo k záveru, že na základe Giniho koeficientov sa 
koncentrácia podpory formou priamych platieb v období rokov 2013 – 2015 zmenila 
len málo (pozri ilustráciu 4.7). 

                                                      
26 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable 

food production’ (Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného cieľa 
životaschopnej výroby potravín), 2020, s. 108 – 122. 
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Ilustrácia 4.7 – Giniho koeficienty koncentrácie podpory priamych 
platieb, 2013 a 2015 

 
Poznámka: 0 je úplná rovnosť a 1 je úplná nerovnosť. 

Zdroj: EEIG Agrosynergie: Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného cieľa 
životaschopnej výroby potravín, s. 116. 

4.31. Ukazovateľmi výkonnosti SPP sa nemeria efektívnosť priamych platieb. 
Cieľom odpornej hodnotiacej štúdie o životaschopnej výrobe potravín27 bolo 
odpovedať na otázku, či sa podpora z SPP poskytuje tým, ktorí ju najviac potrebujú. 
V štúdii sa dospelo k záveru, že podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú 
priame platby a vytvárajú príjem na pracovnú jednotku vyšší ako priemerná národná 
produktivita práce, sa znížil z 29 % v roku 2013 na 26 % v roku 201528. V štúdii sa zistilo, 
že 9 % malých poľnohospodárskych podnikov a viac ako 30 % veľkých 
poľnohospodárskych podnikov má príjem na pracovnú jednotku nad touto referenčnou 
hodnotou.  

4.32. Posúdením výšky podpory smerujúcej prijímateľom mimo cieľovej skupiny by 
sa mohol zlepšiť návrh politiky a zvýšiť efektívnosť SPP. Súčasťou tohto procesu by bolo 
určenie finančných prostriedkov SPP vyplácaných poľnohospodárom, ktorých príjem 
z poľnohospodárstva presahuje priemerný príjem z poľnohospodárstva, a finančných 

                                                      
27 Tamže, oddiel 10. 

28 Tamže, s. 224. 
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prostriedkov vyplácaných prijímateľom, ktorých hlavnou hospodárskou činnosťou nie 
je poľnohospodárstvo. Takéto údaje by mohli tiež pomôcť identifikovať žiadosti, ktoré 
sa týkajú značnej koncentrácie pozemkov (ktorá môže potenciálne predstavovať 
tzv. zaberanie pôdy). Priame platby navyše prispeli k zvýšeniu nájomného za prenájom 
pôdy v niektorých členských štátoch, najmä za prenájom pôdy s nízkou produktivitou29. 
Hodnotitelia odporučili, aby Komisia preskúmala vplyv priamych platieb na zvýšenie 
nájomného za pôdu a primerané protiopatrenia30.  

Trhové intervencie pomohli stabilizovať trhy, ale nie vždy efektívnym spôsobom 

4.33. Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti zdôrazňuje, že v roku 
2018 neboli potrebné žiadne nové trhové intervencie. V podpornej hodnotiacej štúdii 
pre Komisiu sa dospelo k záveru, že účinnosť opatrení použitých v rokoch 2014 – 2017 
sa líšila31, ako sa uvádza v tabuľke 4.1.  

Tabuľka 4.1 – Závery podpornej hodnotiacej štúdie týkajúce sa výdavkov 
na trhové opatrenia 

  Objem Včasnosť Účinnosť 

Skladovateľné 
výrobky 

maslo nie je relevantný rýchle dobrá 
sušené odstredené 
mlieko nedostatočný rýchle/pomalé slabá 

syr primeraný rýchle veľmi dobrá 
bravčové mäso primeraný rýchle veľmi dobrá 

Ovocie 
a zelenina 

ovocie a citrusové plody primeraný rýchle/neutrálne dobrá 
zelenina primeraný rýchle veľmi dobrá 

Zdroj: EEIG Agrosynergie pre GR AGRI, Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného 
cieľa životaschopnej výroby potravín, 2020, s. 148. 

4.34. V druhej polovici roka 2014 po ruskom dovoznom embargu Komisia zaviedla 
dočasné výnimočné podporné opatrenia pre určitých producentov ovocia a zeleniny. 
V podpornej hodnotiacej štúdii sa posudzuje účinnosť opatrení súvisiacich s ovocím 
a citrusmi ako „dobrá“, pričom sa dodáva, že lepšie riadenie systému stiahnutí z trhu 
a výnimočných opatrení mohlo účinnosť ešte viac zlepšiť32. Zistili sme, že v úrovni 

                                                      
29 Tamže, s. 198. 

30 Tamže, s. 237. 

31 Tamže, s. 232. 

32 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective „viable 
food production’ (Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na plnenie všeobecného cieľa 
životaschopnej výroby potravín), 2020, s. 148. 
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podpory sa nezohľadnila existencia alternatívnych odbytísk až do tretieho roka zákazu 
a vyskytli sa prípady nadmernej kompenzácie krízových opatrení33.  

Nástroje riadenia rizík sa využívajú slabo 

4.35. Ukazovateľom „percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov 
zapojených do systémov riadenia rizík“ sa meria podiel poľnohospodárov, ktorí 
dostávajú podporu z SPP na poistné a podieľajú sa na vzájomných fondoch a iných 
nástrojoch stabilizácie príjmov. Na základe programových vyhlásení vývoj ukazovateľa 
smerom k cieľovej hodnote nedosiahol svoj čiastkový cieľ na rok 2018. Do konca roka 
2018 sa dosiahlo 28,3 % z cieľovej hodnoty na rok 2023. V programových vyhláseniach 
Komisia uviedla, že nízke využívanie je spôsobené tým, že tento typ podpory je nový 
a na jeho úplné riadenie je potrebný určitý čas. Zistili sme, že väčšina 
poľnohospodárov, ktorí uzatvárajú poistné zmluvy, tak robí bez podpory EÚ 
a že samotné priame platby výrazne znižujú volatilitu príjmov34.  

K dispozícii je málo informácií o účinnosti opatrení na rozvoj vidieka podporujúcich 
životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov 

4.36. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa uvádza, že úroveň plnenia cieľov 
EPFRV týkajúcich sa zlepšovania životaschopnosti a konkurencieschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov je „relatívne dobrá“. Tieto ukazovatele však odrážajú 
podiel poľnohospodárskych podnikov EÚ, ktoré dostali podporu, a nepodporujú závery 
o účinnosti. Dostupné údaje pre podpornú hodnotiacu štúdiu o životaschopnej výrobe 
potravín nepostačovali na vyvodenie jasných záverov o účinnosti opatrení EPFRV. Na 
začiatku roka 2020 členské štáty využili menej ako polovicu rozpočtu EPFRV 
plánovaného na životaschopnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskych 
podnikov na roky 2014 – 2020. 

Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene 
klímy 

4.37. Na ilustrácii 4.8 sa uvádza prehľad vybratých ukazovateľov z programových 
vyhlásení súvisiacich so všeobecným cieľom 2 (udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy). 

                                                      
33 Osobitná správa č. 23/2019 – Stabilizácia príjmov poľnohospodárov, body 84 a 89. 

34 Tamže, body 16 až 22, 41. 
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Ilustrácia 4.8 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so všeobecným cieľom 2 
a s príslušnými špecifickými cieľmi  

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení pre návrh rozpočtu na rok 2021. 

4.38. Väčšina ukazovateľov programových vyhlásení pre špecifické ciele v rámci 
prírodných zdrojov a opatrení proti zmene klímy sa týka oblasti alebo počtu zvierat, 
na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia alebo záväzky, bez merania prínosov 
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dosiahnutých z hľadiska životného prostredia. Z celkového počtu 19 ukazovateľov sa 
len dva ukazovatele týkajú výsledkov (pozri body 4.43 a 4.46). 

SPP má potenciál prispieť k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov, 
ale na posúdenie účinnosti nie je k dispozícii dostatok údajov  

4.39. Komisia vo svojej najnovšej výročnej správe o riadení a výkonnosti považuje 
za úspech, že 79 % celkovej poľnohospodárskej plochy EÚ podliehalo v roku 2018 
aspoň jednej povinnosti v oblasti ekologizácie. Zistili sme však35, že ekologizácia mala 
malý merateľný vplyv na poľnohospodárske postupy a životné prostredie. Viedla 
k zmenám v poľnohospodárskych postupoch približne na 5 % celej poľnohospodárskej 
pôdy v EÚ a mala sklon k minimalizácii narušenia zavedených poľnohospodárskych 
postupov. Ekologizácia v podstate zostala režimom na podporu príjmov36. 

4.40. Členské štáty vymedzujú normy pre „dobrý poľnohospodársky 
a environmentálny stav pôdy“, ktoré sú súčasťou krížového plnenia. Niektoré členské 
štáty stanovili tieto normy na nenáročnej úrovni37. Okrem toho existujú rozdiely v ich 
uplatňovaní v jednotlivých členských štátoch, a to aj pokiaľ ide o administratívne 
sankcie za nedodržiavanie predpisov, čím sa rozširuje koncepcia „rovnakých 
podmienok“38. Určité normy krížového plnenia môžu prispievať k biodiverzite, 
ale Komisia a členské štáty nemerali ich vplyv39. 

                                                      
35 Osobitná správa č. 21/2017 – Ekologizácia.  

36 Osobitná správa č. 21/2017 – Ekologizácia, body 24 až 25. 

37 Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity (Hodnotenie 
vplyvu SPP na biotopy, krajinu a biodiverzitu), 2020, s. 77 – 78. 

38 Európska komisia, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental 
challenges facing agriculture and rural areas (Modernizácia a zjednodušenie SPP: výzvy 
v oblasti klímy a životného prostredia, ktorým čelia poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti), 
s. 21; osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 26/2016 – Zvýšenie účinnosti 
krížového plnenia a dosiahnutie zjednodušenia ostáva výzvou. 

39 Osobitná správa č. 13/2020 – Biodiverzita na poľnohospodárskej pôde, body 41 až 50. 
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4.41. Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia môžu významne prispieť 
k biodiverzite, ak sú správne zacielené. To je najpravdepodobnejšie vtedy, keď sa 
režimy vzťahujú na podstatnú časť poľnohospodárskej krajiny alebo sa zameriavajú 
na špecifické riziká. Jedným z obmedzení je nízka miera využívania zo strany 
poľnohospodárov40. V prípade niektorých opatrení EPFRV sme zistili prípady, 
keď kompenzácia nepokrývala náklady na účasť na režime (napr. platby v rámci sústavy 
Natura 2000 v niektorých členských štátoch41). 

4.42. Pokiaľ ide o špecifický cieľ EPFRV týkajúci sa ekosystémov, ukazovatele 
výstupov súvisiacich s lesným hospodárstvom na úrovni EÚ ukázali, že využívanie 
opatrení v oblasti lesného hospodárstva bolo mierne. Komisia vo svojom hodnotení 
opatrení v oblasti lesného hospodárstva42 dospela k záveru, že hoci existuje priestor 
na zlepšenie, opatreniami sa podporili určité opatrenia, ktoré by buď neboli 
financované v rovnakom rozsahu, alebo by sa vôbec nevykonali. 

4.43. Ukazovateľ „percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza 
na efektívnejšie zavlažovacie systémy“ sa vzťahuje na špecifický cieľ 5 v rámci EPFRV. 
Cieľ na rok 2023 je 13,0 %. V roku 2018 bol výsledok 5,26 %43, t. j. 40 % pokrok na ceste 
k dosiahnutiu cieľa. Celkový pokrok je nejasný. Na základe vzorky členských štátov sa 
v podpornej hodnotiacej štúdii zistilo, že neexistuje jasné overenie úspor vody 
dosiahnutých po ukončení investícií v rámci EPFRV44. 

                                                      
40 Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity (Hodnotenie 

vplyvu SPP na biotopy, krajinu a biodiverzitu), 2020; osobitná správa Európskeho dvora 
audítorov č. 13/2020: Biodiverzita na poľnohospodárskej pôde. 

41 Osobitná správa č. 1/2017 – Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej 
potenciálu je potrebné väčšie úsilie, body 59 až 60. 

42 SWD(2019) 389 final. 

43 Programové vyhlásenia pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

44 Evaluation of the impact of the CAP on water (Hodnotenie vplyvu SPP na vodu), 2019, 
s. 157 – 158. 
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Zistilo sa, že opatrenia v rámci SPP majú malý vplyv na riešenie potrieb v oblasti 
klímy z dôvodu svojho návrhu 

4.44. Emisie z poľnohospodárstva tvorili v roku 2017 približne 12,6 % celkových 
emisií skleníkových plynov v EÚ45. Od roku 1990 emisie skleníkových plynov 
z poľnohospodárstva síce klesli o viac ako 20 %46, ale od roku 2010 sa ich pokles 
zastavil (pozri ilustráciu 4.9).  

Ilustrácia 4.9 – Emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚ od 
roku 1990, EÚ28 

 
Zdroj: Výročná správa o činnosti GR AGRI za rok 2019, s. 38, upravené. 

4.45. EÚ stanovila celkovú cieľovú hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov 
o 40 % (v porovnaní s úrovňami z roku 1990) do roku 203047. V nadväznosti na zelenú 
dohodu a ambíciu dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 Komisia navrhla 
zvýšiť cieľovú hodnotu zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň 
na 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. V roku 2019 neexistoval žiadny konkrétny 
plán znižovania emisií v poľnohospodárstve EÚ48.  

4.46. Ukazovateľ „pomer trvalých trávnych porastov alebo pasienkov v rámci 
členského štátu k celkovej poľnohospodárskej ploche“ vychádza z údajov poskytnutých 
poľnohospodármi a súvisí s jednou z ich povinností ekologizácie. Trvalý trávny porast 

                                                      
45 Výročná správa o činnosti GR AGRI za rok 2019, s. 38. 

46 Programové vyhlásenia pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

47 Oznámenie Komisie (…): Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 
až 2030. COM(2014) 015 final. 

48 Osobitná správa č. 18/2019 – Emisie skleníkových plynov v EÚ. 

Priemerná ročná miera poklesu
(1990 – 2017): –0,86 %, ale od 
roku 2010 nárast

1
00

0
to

n 
ek

vi
va

le
nt

u 
CO

2 650 000

600 000

550 000

500 000

450 000

400 000

Priemerná ročná miera poklesu
(1990 – 2017): –0,86 %, ale od roku 2010 
na rovnakej úrovni

148



 

sa vedie pod ekologizáciou predovšetkým na účely sekvestrácie uhlíka49. Cieľom je 
udržať pomer v rámci limitu 5 % vo vzťahu k referenčnému pomeru. V roku 2019 nemal 
žiadny členský štát podiel, ktorý by presahoval limit 5 % (údaje dostupné 
pre 21 členských štátov)50. Členské štáty môžu povoliť orbu trvalého trávneho porastu. 
Štúdie naznačujú, že zorané a opätovne vysiate trávne porasty majú nižšiu 
environmentálnu hodnotu a v skutočnosti môžu viesť k zvýšeným emisiám CO2 
v porovnaní so stavom bez orby51. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na preukázanie 
toho, že trvalé trávne porasty neboli zorané52. V rámci našej audítorskej práce 
na vyhlásení o vierohodnosti sme uskutočnili rozhovory so 65 poľnohospodármi 
obrábajúcimi približne 4 600 hektárov trvalých trávnych porastov. Takmer 37 % z nich 
aspoň raz od roku 2015 zoralo a znovu vysadilo časť tohto trávneho porastu. 10 % 
z nich trávne porasty zorie a znovu vyseje každý rok.  

4.47. V podpornej hodnotiacej štúdii o zmene klímy sa konštatuje, že povinnými 
opatreniami (napr. ekologizácia a krížové plnenie) sa dostatočne neriešia emisie 
skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat a obhospodarovania ornej pôdy. 
Neexistujú žiadne opatrenia v rámci SPP, prostredníctvom ktorých by členské štáty 
mohli nútiť poľnohospodárov prijať opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov 
z chovu hospodárskych zvierat a obhospodarovania ornej pôdy53. 

4.48. Vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti Komisia uznala potrebu 
zvýšiť účinnosť a zlepšiť zameranosť SPP tak, aby prispievala k cieľom v oblasti 
životného prostredia a klímy.  

Vyvážený územný rozvoj 

4.49. EPZF sa zameriava na udržanie pracovných miest v poľnohospodárskych 
podnikoch, zatiaľ čo EPFRV sa zameriava aj na vytváranie pracovných miest mimo 

                                                      
49 Odôvodnenie 42 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. 

50 Výročná správa o činnosti GR AGRI za rok 2019, príloha, s. 234. 

51 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions 
(Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na zmenu klímy a emisie skleníkových plynov), 
2019, s. 78 – 84. 

52 Tamže, s. 236. 

53 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions 
(Hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení SPP na zmenu klímy a emisie skleníkových plynov). 
Zhrnutie, 2019, s. 2.  
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poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodárstvo však dokonca aj vo vidieckych 
oblastiach predstavuje len malú časť HDP. Podpora z EPFRV sa vníma tak, že má len 
obmedzený vplyv na širšie vidiecke hospodárstvo54. Výročná správa o riadení 
a výkonnosti obsahuje informácie o pracovných miestach a širokopásmovom pripojení 
na internet, ale neposkytuje žiadne významné informácie o výkonnosti z hľadiska cieľa 
vyváženého územného rozvoja. 

4.50. Na ilustrácii 4.10 sa uvádza prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja. 

                                                      
54 Európsky parlament (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating 

rural jobs (Úloha spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pri vytváraní pracovných miest 
na vidieku), výskum pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
IP/B/AGRI/IC/2015_158, s. 99. 
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Ilustrácia 4.10 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so všeobecným 
cieľom 3 a s príslušnými špecifickými cieľmi  

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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4.51. Jediným ukazovateľom z programových vyhlásení pre všeobecný cieľ 
vyváženého územného rozvoja je „miera zamestnanosti na vidieku“55. Táto miera sa 
zvýšila zo 63,4 % v roku 2012 na 68,1 % v roku 2018. Vplyv SPP je neistý, 
ale obmedzený (pozri bod 4.52). Všeobecná miera zamestnanosti sa v rovnakom 
období zvýšila zo 68,4 % na 72,2 %. Zamestnanosť vo vidieckych oblastiach totiž priamo 
a nepriamo ovplyvňujú vonkajšie hospodárske prostredie a mnohé vnútroštátne 
politiky56. Tieto vonkajšie faktory sa uznávajú aj vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti.  

Prostredníctvom SPP sa vytvára málo pracovných miest vo vidieckych oblastiach 
a podpora mladých poľnohospodárov si vyžaduje koordináciu opatrení na úrovni EÚ 
a členských štátov 

4.52. Počet pracovných miest, ktoré sa považujú za priamo vytvorené iniciatívou 
Spoločenstva pre rozvoj vidieka (LEADER), ku koncu roka 2018 dosiahol 13 337 (30 % 
cieľovej hodnoty na rok 2023) a menej ako 0,05 % celkovej zamestnanosti 
vo vidieckych oblastiach. V prípade ostatných opatrení na rozvoj vidieka bol počet 
vytvorených pracovných miest 10 784 (14 % cieľovej hodnoty). Komisia vo svojich 
programových vyhláseniach konštatuje, že nemá spoľahlivé údaje o pracovných 
miestach vytvorených v rámci iniciatívy LEADER.  

4.53. Podporné hodnotiace štúdie57 naznačujú, že významný vplyv 
na zamestnanosť vo vidieckych oblastiach majú regionálne a odvetvové súvislosti 
a že opatrenia SPP majú malý vplyv na pracovné miesta vo vidieckych oblastiach.  

                                                      
55 Výročná správa o činnosti GR AGRI za rok 2019, príloha 12. 

56 Európsky parlament (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating 
rural jobs (Úloha spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pri vytváraní pracovných miest 
na vidieku), výskum pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
IP/B/AGRI/IC/2015_158. 

57 Hodnotenie opatrení podľa článku 68, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on 
generational renewal, local development and jobs in rural areas (Hodnotenie vplyvu SPP 
na generačnú obnovu, miestny rozvoj a pracovné miesta vo vidieckych oblastiach), 2019. 
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4.54. Mladí poľnohospodári môžu získať dodatočné priame platby v rámci EPZF 
a jednorazovú podporu z EPFRV na zriadenie svojho prvého poľnohospodárskeho 
podniku. Naše zistenia sa zhodujú so zisteniami podporných hodnotiacich štúdií: 
podpora z EPZF pre mladých poľnohospodárov má malý vplyv alebo nemá žiadny vplyv, 
zatiaľ čo podpora z EPFRV je účinnejšia, najmä preto, že je lepšie zameraná58. Zistilo sa, 
že opatrenia na generačnú obnovu v rámci SPP sú účinné v prípadoch, keď sú 
posilnené doplnkovými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi riadiacimi 
inštitúciami a fiškálnymi politikami59. 

Neexistujú dostatočné dôkazy o účinnosti investičných opatrení  

4.55. Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti uvádza, 
že širokopásmové pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach sa výrazne zlepšilo, 
neprináša však žiadne ďalšie informácie o prínose EPFRV k rozvoju vidieckych oblastí. 
Podporná hodnotiaca štúdia, v ktorej sa posudzuje všeobecný cieľ vyváženého 
územného rozvoja v rokoch 2014 – 2020, sa stále vypracúva. 

4.56. Ukazovatele programových vyhlásení „percentuálny podiel vidieckeho 
obyvateľstva využívajúceho zlepšené služby/infraštruktúru“ a “percentuálny podiel 
vidieckeho obyvateľstva využívajúceho zlepšenú IT infraštruktúru/služby“ sú 
vypočítané vydelením počtu obyvateľstva v oblasti (napr. obec, skupina obcí) 
využívajúceho služby/infraštruktúru celkovým počtom vidieckeho obyvateľstva 
zahrnutým v oblasti programu rozvoja vidieka60. Členské štáty môžu nahlásiť celé 

                                                      
58 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in 

rural areas (Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú obnovu, miestny rozvoj a pracovné 
miesta vo vidieckych oblastiach), 2019; osobitná správa Európskeho dvora audítorov 
č. 10/2017: Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie zameraná, aby sa 
podporila účinná generačná výmena; projekt SURE-Farm: Impact of the Young Farmers 
payment on structural change (Vplyv platby pre mladých poľnohospodárov na štrukturálne 
zmeny), 2020. 

59 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in 
rural areas (Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú obnovu, miestny rozvoj a pracovné 
miesta vo vidieckych oblastiach), 2019. 

60 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf. 
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obyvateľstvo obce bez ohľadu na počet používateľov, ktorí dané opatrenie využívajú61. 
Na ten istý problém sme poukázali aj v roku 2015 v súvislosti s obdobím 2007 – 201362. 

4.57. Nedostatok komplexných informácií o počte projektov, výrobe energie 
z obnoviteľných zdrojov a inštalovanej kapacite bráni vo vyčíslení a posúdení prínosu 
EPFRV k zavádzaniu energie z obnoviteľných zdrojov vo vidieckych oblastiach63. 

Výsledky kontroly úžitkovosti transakcií 

4.58. V rámci našej audítorskej práce na vyhlásení o vierohodnosti za rok 2019 sme 
preskúmali ukazovatele CMEF pre 135 projektov rozvoja vidieka. Pre tieto projekty sme 
zistili tieto skutočnosti: 

o V prípade 27 projektov neexistovala jasná súvislosť medzi výstupmi a výsledkami 
opatrenia a cieľmi oblastí zamerania. 

o Pre 42 projektov neexistoval žiaden významný ukazovateľ výsledkov CMEF, 
ktorým by sa merali okamžité a priame účinky opatrenia. V prípade 15 z týchto 
projektov členské štáty zaplnili nedostatok v podávaní správ stanovením 
vnútroštátnych ukazovateľov. Príklad požiadavky na dosahovanie výsledkov 
uvádzame v rámčeku 4.2.  

Rámček 4.2 

Príklad požiadavky na dosahovanie výsledkov 

V Poľsku sa od prijímateľov investičných opatrení, ako je napríklad opatrenie 4.1 – 
Podpora na zlepšenie celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho 
podniku, vyžaduje nielen dosahovanie výstupov (napríklad nákup 
poľnohospodárskych strojov), ale aj dosahovanie výsledkov meraných zvýšením 
ekonomickej veľkosti64 ich podniku.  

                                                      
61 Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018, bod 7.59. 

62 Osobitná správa č. 25/2015 – Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru, bod 81. 

63 Osobitná správa č. 5/2018 – Energia z obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj vidieka, 
bod 65. 

64 Aproximácia ročnej produkcie/obratu podniku vyjadrená v eurách. 
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Závery 
4.59. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019 sa uvádza málo 
vyčíslených informácií o výsledkoch a vplyve SPP a prezentuje sa príliš pozitívny slovný 
opis politických úspechov tým, že sa zameriava skôr na výstupy ako na výsledky. Vo 
výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019 Komisia uznáva, že pokiaľ ide 
o zlepšovanie výkonnosti SPP, stále existujú podstatné výzvy (body 4.16 až 4.17). 

4.60. Ukazovatele v programových vyhláseniach poskytujú informácie najmä 
o výstupoch, ktoré sú ľahšie merateľné a menej ovplyvnené vonkajšími faktormi ako 
výsledky a vplyvy. Považujeme celkovo za pozitívne, že ukazovatele v programových 
vyhláseniach opisujú hospodársky, environmentálny a sociálny kontext SPP a že ako 
podklady pre ukazovatele Komisia používa rôzne zdroje údajov. Kľúčovým 
nedostatkom je to, že Komisia nevypracovala od začiatku ukazovatele založené 
na podrobnej intervenčnej logike, ktorými by sa hodnotili prepojenia medzi súčasnou 
situáciou, požadovanými zmenami, použitými zdrojmi a očakávanými krátkodobými 
aj dlhodobými účinkami (body 4.16 až 4.21). 

4.61. Hodnotenie môže poskytnúť lepší prehľad o výkonnosti a vplyvoch politiky 
ako samotné ukazovatele. Niekoľko podporných hodnotiacich štúdií sa zaoberá 
všeobecnými cieľmi týkajúcimi sa životaschopnej výroby potravín a udržateľných 
prírodných zdrojov a opatrení proti zmene klímy. Podporná hodnotiaca štúdia, v ktorej 
sa posudzuje všeobecný cieľ vyváženého územného rozvoja, sa stále vypracúva. Keďže 
súčasná SPP sa začala až v roku 2015 a údaje z monitorovania sú často nedostatočné, 
mnohé závery v podporných hodnotiacich štúdiách sú predbežné. V závislosti od 
trvania prechodného obdobia sa od Komisie vyžaduje, aby do decembra 2026 alebo 
decembra 2027 vypracovala súhrnnú správu o hlavných záveroch ex post hodnotení 
EPFRV na roky 2014 – 2020. V oboch prípadoch už mala v tom čase predložiť svoje 
legislatívne návrhy na obdobie po roku 2027 (body 4.14 až 4.15). 

4.62. Pokiaľ ide o všeobecný cieľ životaschopnej výroby potravín, priamymi 
platbami sa znížila volatilita príjmov poľnohospodárov. Chýbajúce referenčné hodnoty 
primeranej životnej úrovne a neexistencia bližšieho zamerania výdavkov však zároveň 
znížili efektívnosť priamej podpory. Neexistujú dostatočné informácie, ktoré by 
umožnili vyvodiť závery o výkonnosti opatrení na rozvoj vidieka v súvislosti s týmto 
všeobecným cieľom (body 4.23 až 4.36). 
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4.63. Pokiaľ ide o všeobecný cieľ udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi 
a opatrení proti zmene klímy, ukazovatele sa zameriavajú na veľkosť oblasti 
využívajúcej opatrenia, ale nie na to, čo sa pomocou podpory dosiahlo. Pokiaľ ide 
konkrétne o opatrenia proti zmene klímy, zistilo sa, že opatrenia v rámci SPP majú 
z dôvodu ich koncepcie malý vplyv na riešenie potrieb v oblasti klímy (body 4.37 až 
4.48). 

4.64. Informácie vykázané Komisiou vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
a v programových vyhláseniach v súvislosti so všeobecným cieľom vyváženého 
územného rozvoja nepostačujú na posúdenie výkonnosti súvisiacich výdavkov EÚ 
(body 4.49 až 4.57). 
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Prílohy 

Príloha 4.1 – Ciele EPZF a EPFRV  
VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

1 Podporiť životaschopnú výrobu potravín životaschopná 
výroba potravín áno 

2 Podporiť udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy 

udržateľné 
hospodárenie 
s prírodnými 
zdrojmi 
a opatrenia proti 
zmene klímy 

áno 

3 Podporiť vyvážený územný rozvoj vyvážený územný 
rozvoj áno 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

(EPZF) 1 
Zlepšiť konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora a zvýšiť hodnotu 
jeho podielu v potravinovom reťazci. 

konkurencieschop
nosť áno 

(EPZF) 2 Podporiť stabilitu trhu stabilita trhu áno 

(EPZF) 3 Lepšie reagovať na očakávania spotrebiteľov – nie 

(EPZF) 4 Udržať stabilitu príjmov poľnohospodárov 
poskytovaním priamej podpory príjmov stabilita príjmov áno 

(EPZF) 5 
Presadzovať poľnohospodárstvo viac 
orientované na trh zabezpečením oddelenej 
podpory príjmov na významnej úrovni 

– áno 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

(EPZF) 6 

Prispieť k zlepšeniu environmentálneho 
správania prostredníctvom ekologizačnej zložky 
priamych platieb. Prispieť k rozvoju 
udržateľného poľnohospodárstva a k lepšiemu 
zosúladeniu spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s očakávaniami spoločnosti 
prostredníctvom systému krížového plnenia. 
Prispievať k predchádzaniu erózii pôdy, 
udržiavať pôdnu organickú hmotu a štruktúru 
pôdy, zabezpečovať minimálnu úroveň údržby, 
predchádzať zhoršovaniu biotopov a chrániť 
vodu a hospodáriť s ňou prostredníctvom 
noriem dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu pôdy 

environmentálne 
správanie áno 

(EPZF) 7 

Podporovať miestnu poľnohospodársku výrobu 
a zabezpečiť spravodlivú úroveň cien komodít 
určených na priamu spotrebu a na spracovanie 
miestnymi priemyselnými odvetviami 
v najvzdialenejších regiónoch EÚ a na ostrovoch 
v Egejskom mori 

– nie 

(EPZF) 8 

Poskytnúť Komisii primerané uistenie, 
že členské štáty zaviedli systémy riadenia 
a kontroly v súlade s pravidlami EÚ, ktorých 
cieľom je zabezpečiť zákonnosť a správnosť 
príslušných transakcií financovaných z fondov 
EPZF a EPFRV, programu Sapard a nástroja 
IPARD, a ak to tak nie je, vylúčiť príslušné 
výdavky z financovania EÚ s cieľom chrániť 
finančné záujmy EÚ. 

– nie 

(EPZF) 9 

Informovať a zvyšovať povedomie o SPP 
udržiavaním účinného a pravidelného dialógu 
so zainteresovanými stranami, občianskou 
spoločnosťou a konkrétnymi cieľovými 
skupinami 

– nie 

(EPZF) 10 

Uľahčiť rozhodovanie o strategických 
možnostiach týkajúcich sa SPP a podporovať 
ďalšie činnosti GR prostredníctvom 
hospodárskych a politických analýz a štúdií 

– nie 

(EPFRV) 1 
Podpora prenosu znalostí a inovácie 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve 
a vo vidieckych oblastiach 

– nie 

158



ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO 
CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 

SKRÁTENÁ 
VERZIA POUŽITÁ 
V TEJTO 
KAPITOLE 

SÚČASŤ 
NAŠEJ 
VZORKY? 

(EPFRV) 2 

Zvyšovanie životaschopnosti 
a konkurencieschopnosti všetkých typov 
poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch 
a propagácia inovačných poľnohospodárskych 
technológií a udržateľného lesného 
hospodárstva 

životaschopnosť 
a konkurenciescho
pnosť 
poľnohospodársky
ch podnikov 

áno 

(EPFRV) 3 

Podpora organizácie potravinového reťazca 
vrátane spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov a ich odbytu, dobrých životných 
podmienok zvierat a riadenia rizík 
v poľnohospodárstve 

– áno 

(EPFRV) 4 
Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov 
súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom. 

ekosystémy áno 

(EPFRV) 5 

Propagácia efektívneho využívania zdrojov 
a podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo odolné voči zmene klímy 
v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesného hospodárstva 

– áno 

(EPFRV) 6 
Podpora sociálneho začleňovania, 
zmierňovania chudoby a hospodárskeho 
rozvoja vo vidieckych oblastiach 

rozvoj vidieckych 
oblastí áno 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Kapitola 5 

Bezpečnosť a občianstvo 
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Obsah 

Body 

Úvod 5.1. – 5.2. 

Rozsah a prístup 5.3. – 5.5. 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) 5.6. – 5.44. 
Účel a fungovanie fondu AMIF 5.6. – 5.10. 

Zverejnené informácie o výkonnosti 5.11. 

Posudzovanie výkonnosti fondu AMIF na základe 
zverejnených informácií o výkonnosti 5.12. – 5.44. 
Všeobecné pripomienky 5.12. – 5.20. 

Určité obmedzenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti fondu AMIF 5.13. – 5.17. 

V rámci informácií o fonde AMIF je niekoľko dôležitých nedostatkov 5.18. – 5.19. 

Priebežným hodnotením sa potvrdil význam fondu AMIF 5.20. 

Spoločný európsky azylový systém 5.21. – 5.27. 

Aj s prispením fondu AMIF chýbajúci politický konsenzus znamená, 
že spoločný európsky azylový systém nebol plne zrealizovaný 5.23. 

Fond AMIF podporil presídľovanie, to však stále nedosahuje cieľové 
hodnoty 5.24. 

Medzi mierou uznaných žiadostí o azyl v členských štátoch týkajúcich 
sa žiadateľov o azyl z Afganistanu existujú značné rozdiely 5.25. 

Prostredníctvom fondu AMIF sa zvýšila kapacita členských štátov 
na spracovanie žiadostí o azyl, pretrvávajú však nevybavené prípady 5.26. – 5.27. 

Integrácia a legálna migrácia 5.28. – 5.34. 

Prostredníctvom fondu AMIF sa podporujú integračné opatrenia, 
ale jeho dlhodobý vplyv sa ešte neprejavil 5.30. 

Fond AMIF má obmedzený vplyv na schopnosť prilákať vysoko 
kvalifikovaných pracovníkov 5.31. – 5.34. 

Politiky návratu a neregulárna migrácia 5.35. – 5.41. 

Pretrváva neuspokojivá miera návratov 5.37. – 5.41. 

Solidarita medzi členskými štátmi a ich spoločná zodpovednosť 5.42. – 5.44. 

Fond AMIF posilnil solidaritu, ale bol menej úspešný z hľadiska rozdelenia 
zodpovednosti medzi členskými štátmi 5.43. – 5.44. 
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Závery 5.45. – 5.50. 

Prílohy 
Príloha 5.1 – Ciele programu fondu AMIF 
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Úvod 
5.1. Okruh 3 VFR zahŕňa výdavky spojené s politikami, ktorých cieľom je posilniť 
myšlienku európskeho občianstva vytvorením priestoru slobody, spravodlivosti 
a bezpečnosti bez vnútorných hraníc. Zahrňuje finančnú podporu na: 

o azyl a migráciu, 

o vnútornú bezpečnosť, pokrytie harmonizovaného riadenia hraníc, rozvoj 
spoločnej vízovej politiky, spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva 
a zlepšovanie kapacít na zvládanie bezpečnostných rizík a krízových situácií, 

o migráciu a bezpečnosť, justičnú spoluprácu a zdravotníctvo, 

o zdravie ľudí, zvierat a rastlín, 

o kultúrny priemysel a audiovizuálne odvetvie, 

o spravodlivosť, práva spotrebiteľov, rovnosť a občianstvo. 

5.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu na roky 2014 – 2020 sú 
17,7 mld. EUR, z čoho 13,8 mld. EUR bolo vyplatených do konca roku 2019 
(pozri ilustráciu 5.1). 
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Ilustrácia 5.1 – Bezpečnosť a občianstvo: Platby v rokoch 2014 – 2020 
za záväzky v rámci súčasného VFR vyjadrené ako podiel na platbách VFR 
vo všetkých okruhoch a ich rozdelenie 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

Ostatné programy 
7,2 (52,2 %)

Kreatívna Európa 
0,7 (5,1 %)

Potraviny a krmivá 
0,8 (5,8 %)

ISF 
1,8 (13,0 %)

AMIF 
3,3 (23,9 %)







Bezpečnosť 
a občianstvo 

13,8 
(2,2 %)

(mld. EUR)

635,9
mld. EUR
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Rozsah a prístup 
5.3. Metodika použitá pri príprave tejto kapitoly je opísaná v dodatku. 

5.4. Z jedenástich programov v okruhu 3 viacročného finančného rámca Bezpečnosť 
a občianstvo sme vybrali jeden: Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „AMIF“), 
ktorý predstavuje 24 % platieb, ktoré sa doteraz uhradili v rámci tohto okruhu VFR. 
V Príloha 5.1 sú uvedené všeobecné a štyri špecifické ciele fondu AMIF. 

5.5. Táto kapitola vychádza prevažne z preskúmania informácií Komisie doplnených 
o zistenia z našich audítorských správ a zo správ o preskúmaní, ak existujú. V celom 
texte sa odvolávame na naše zdroje. 
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Fond pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF) 

Účel a fungovanie fondu AMIF 

5.6. Na ilustrácii 5.2 je znázornený prehľad fondu a jeho kontextu vychádzajúci 
z príslušných právnych predpisov a z dokumentov Komisie. 
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Ilustrácia 5.2 – Prehľad fondu AMIF 

 
Zdroj: EDA, na základe nariadenia (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje fond AMIF, a zdrojov Komisie. 

Potreby
Členské štáty EÚ by mali vypracovať 
a uplatniť jednotnú, dôslednú 
a súdržnú azylovú a prisťahovaleckú 
politiku, ktorej súčasťou je:
• spravodlivé zaobchádzanie 

s utečencami a ich ochrana
• legálna migrácia v súlade s ich 

potrebami a integrácia štátnych 
príslušníkov tretích krajín

• účinné návraty ľudí, ktorí nemajú 
právo zdržiavať sa na území EÚ

• solidarita a rozdelenie 
zodpovednosti medzi členskými 
štátmi

Očakávané výsledky

Vplyvy
Efektívne a účinné riadenie migračných 
tokov v EÚ, posilňovanie spoločného 
európskeho azylového systému 
a spoločnej prisťahovaleckej politiky 
pri rešpektovaní Charty základných 
práv Európskej únie.

Výsledky
Azyl, legálna migrácia a integrácia, 
návraty, solidarita
• Vytvorenie spoločného európskeho 

azylového systému
• Podpora legálnej migrácie do 

členských štátov, zabezpečenie 
integrity prisťahovaleckých 
systémov a účinná integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín

• Spravodlivé a účinné návraty 
v členských štátoch, boj proti 
neregulárnej migrácii

• Väčšia solidarita a rozdeľovanie 
zodpovednosti najmä s najviac 
postihnutými členskými štátmi

Procesy
Spôsob hospodárenia
• Zdieľané riadenie (61 % viazaných 

prostriedkov) 
• Priame a nepriame vykonávanie 

prostredníctvom
GR pre migráciu a vnútorné 
záležitosti (39 % viazaných 
prostriedkov)

Subjekty
GR pre migráciu a vnútorné záležitosti, 
orgány členských štátov, UNHCR, 
orgány partnerských krajín, občianska 
spoločnosť.
Agentúry EÚ: EASO, FRONTEX

Činnosti
• Zakotvenie fondu AMIF do 

výdavkov členských štátov 
prostredníctvom národných 
programov

• Financovanie EÚ: granty, opatrenia 
Únie, núdzová pomoc (EMAS), 
technická pomoc, obstarávanie prác 
a služieb

• Vypracovanie, monitorovanie 
a hodnotenie azylových, 
integračných a návratových politík 
členských štátov

Kontext a vonkajšie faktory
Kontext EÚ
• Hlavné relevantné zmluvy, 

smernice a nevýdavkové politické 
nástroje EÚ: hlava V ZFEÚ, smernica 
o oprávnení na medzinárodnú 
ochranu, Eurodac, smernica Dublin 
III, smernica o podmienkach 
prijímania, smernica o konaní 
o azyle a dialóg o politike

• Iné výdavkové programy: ISF, DCI, 
program Celosvetové verejné statky 
a problémy

Kontext členských štátov
Rozdiely medzi migračnými 
a azylovými politikami, výsledky 
odlišnej politickej a hospodárskej 
situácie, meškania pri využívaní 
národných programov v rámci fondu 
AMIF, politická vôľa prijať mechanizmy 
presunu žiadateľov 
o azyl/premiestnenia
Vonkajšie faktory
• Nestabilita v tretej krajine 

a premenlivé migračné modely
• Premenlivé potreby trhu práce 

a integrácie v členskom štáte

Vstupy
2014 – 2020: 7,4 mld. EUR:
• spolufinancované národné 

programy členských štátov 
4,6 mld. EUR (61 %) a riadené 
Komisiou 2,8 mld. EUR (39 %)

• za roky 2014 – 2019, 78 % 
viazaných a 44 % vyplatených 
prostriedkov

• ľudské zdroje GR Komisie pre 
migráciu a vnútorné záležitosti 
a agentúr

• orgány členských štátov pre 
národné programy v rámci 
zdieľaného riadenia

• ostatní partneri, medzinárodné 
organizácie a MVO

Ciele
Účinné riadenie migračných tokov 
prostredníctvom spoločného 
prístupu EÚ k azylu a migrácii na 
základe:

• posilnenia a vytvorenia 
spoločného európskeho 
azylového systému (CEAS)

• podpory legálnej migrácie 
a efektívnej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín

• spravodlivej a účinnej stratégie 
návratov

• posilnenia solidarity a rozdelenia 
zodpovednosti medzi členskými 
štátmi

Pozri prílohu 5.1

Očakávané výstupy
Projekty: 
• V prípade azylu: od príjmu po 

ubytovanie a spracovanie žiadosti, 
vytvorenie CEAS vrátane 
presídľovania 

• Opatrenia pred odchodom, 
miestne/regionálne/vnútroštátne 
integračné opatrenia zapájajúce 
občiansku spoločnosť, spoločenstvá 
migrantov a ďalšie zainteresované 
strany

• Spolupráca medzi členskými štátmi 
na integrácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín

• Odborná príprava, pomoc pre 
navrátilcov pred reintegráciou alebo 
po nej

• Vypracovanie, monitorovanie 
a hodnotenie všetkých uvedených 
oblastí

• Projekty spolupráce medzi 
členskými štátmi na zvýšenie 
solidarity a rozdelenia 
zodpovednosti
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5.7. Cieľom fondu AMIF, ktorý bol zriadený v roku 2014, je prispievať k účinnému 
riadeniu migračných tokov a k rozvoju, vykonávaniu a posilňovaniu spoločnej azylovej 
a prisťahovaleckej politiky EÚ, doplnkovej ochrany, dočasnej ochrany 
a prisťahovalectva pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a práv a zásad 
zakotvených v Charte základných práv Európskej únie. 

5.8. Fond AMIF riadia prevažne členské štáty prostredníctvom svojich národných 
programov (61 % činností fondu) a zvyšok riadi priamo alebo nepriamo Komisia. 

5.9. Z fondu sa financuje široký okruh činností zameraných na: 

o zlepšenie administratívnej kapacity orgánov členských štátov v oblasti azylovej 
a prisťahovaleckej politiky EÚ, 

o zabezpečenie právnej, sociálnej a materiálnej pomoci migrantom, 

o integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, 

o účasť na dobrovoľnom alebo nedobrovoľnom návrate štátnych príslušníkov 
tretích krajín, 

o presídlenie a presun osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, 

o posilnenie spolupráce v EÚ, 

o zabezpečenie núdzovej a technickej pomoci pre členské štáty. 

5.10. Fond pôsobí v rámci citlivého a premenlivého kontextu a jeho vykonávanie 
trvale ovplyvňuje množstvo faktorov: 

o členské štáty nemajú spoločnú prisťahovaleckú a azylovú politiku1, 

o polarizácia verejnej mienky v otázkach migrácie bráni vykonávaniu opatrení 
členských štátov2, 

                                                      
1 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 

s pôvodom mimo EÚ, bod 20; a pracovný dokument útvarov Komisie: Fitness check on EU 
legislation on legal migration (Kontrola vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti legálnej 
migrácie), SWD(2019) 1056 final. 

2 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 
s pôvodom mimo EÚ, body 22 – 23 a výzva 1. 
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o výrazné zdržania pri prijímaní právneho základu fondu AMIF a národných 
programov jednotlivých členských štátov v rámci fondu AMIF3, 

o politická, ekonomická a bezpečnostná situácia v krajinách pôvodu a tranzitu, 

o EÚ závisí od spolupráce tretích krajín pri návrate ich občanov4, 

o potreby jednotlivých členských štátov týkajúce sa integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín sa líšia5, 

o členským štátom môže chýbať politická vôľa zapojiť sa do programov na presun 
žiadateľov o azyl (presídlenie) a do mechanizmu núdzového premiestnenia6. 

Zverejnené informácie o výkonnosti 

5.11. Okrem svojich obvyklých výročných správ o výkonnosti prostredníctvom 
výročnej správy o riadení a výkonnosti (AMPR), programových vyhlásení a výročných 
správ o činnosti (VSČ) (pozri bod 1.3) Komisia vypracovala jedno priebežné hodnotenie 
výkonnosti fondu AMIF7 (pozri ilustráciu 5.3). 

                                                      
3 Pozri bod 7.4 našej výročnej správy za rok 2019. 

4 Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti 
za rok 2019 (VSČ), s. 17 – 18. 

5 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 
s pôvodom mimo EÚ, bod 20 a body 40 – 42. 

6 Spojené veci C-715/17, C-718/17 a C-719/17 (Súdny dvor), rozsudok Súdneho dvora 
z 2. apríla 2020 v spore medzi Európskou komisiou a Poľskom, Maďarskom a Českou 
republikou vo veci neplnenia dočasného mechanizmu na premiestňovanie žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu. 

7 Pracovný dokument útvarov Komisie: Interim evaluation of the Asylum, Migration and 
Integration Fund (Priebežné hodnotenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu) SWD(2018) 
339 final. 
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Ilustrácia 5.3 – Harmonogram hlavných hodnotení a hodnotené obdobia 

 
Zdroj: EDA. 

Posudzovanie výkonnosti fondu AMIF na základe zverejnených 
informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

5.12. Ilustrácia 5.4 obsahuje prehľad všetkých ukazovateľov fondu AMIF 
uvedených v programových vyhláseniach8. Podrobnejší prehľad jednotlivých 
špecifických cieľov sa nachádza na ilustráciách 5.5 – 5.8. V bode 1.24 sa venujeme 
niektorým všeobecným obmedzeniam9, ktoré platia pri výklade týchto ukazovateľov. 
Konkrétne naše posúdenia toho, či ukazovateľ spĺňa očakávania, súvisia 
s pravdepodobnosťou, či tento ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. V tomto 
posúdení sa nezohľadňuje to, či je daný ukazovateľ prepojený s opatreniami a cieľmi 
fondu AMIF, či ako tesne je s nimi prepojený, ani to, či je cieľová hodnota, ktorá bola 
pre tento ukazovateľ stanovená, dostatočne ambiciózna. Ide teda iba o prvý krok 
analýzy fungovania fondu AMIF. Nekontrolovali sme ani spoľahlivosť podkladových 
údajov, zaoberali sme sa ňou však v kapitole 1 (pozri body 1.13 – 1.23). 

                                                      
8 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 

programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 452 – 
469. 

9 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 našej výročnej správy za rok 2018. 
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Ilustrácia 5.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov fondu AMIF 
v programových vyhláseniach 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom nášho auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Je podľa údajov Komisie
plnenie cieľových hodnôt ukazovateľov AMIF na správnej ceste?

Vstup 
a výstup

Výsledok Vplyv

Ukazovatele výsledku 
programov

Špecifický cieľ 1
Spoločný európsky azylový systém

Špecifický cieľ 2
Integrácia a legálna migrácia

Špecifický cieľ 3
Politiky návratu a neregulárna migrácia

Špecifický cieľ 4
Solidarita medzi členskými štátmi a ich 

spoločná zodpovednosť

Ukazovatele s vyčíslenými cieľovými hodnotami

Ukazovatele s nevyčíslenými cieľovými 
hodnotami

NIE JE NA SPRÁVNEJ 
CESTENA SPRÁVNEJ CESTE NEJASNÉ

Sú ukazovatele na správnej ceste k splneniu cieľových hodnôt?
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Určité obmedzenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti fondu AMIF 

5.13. Existujú štyri všeobecné ukazovatele vplyvu (o uskutočnených návratoch 
v porovnaní s rozhodnutiami o návrate, o percentuálnom podiele dobrovoľných 
návratov, o rozdielnej miere zamestnanosti medzi občanmi EÚ a štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a o konvergencii miery uznaných žiadostí o azyl). Tieto ukazovatele 
nesúvisia priamo s výkonnosťou fondu AMIF, hoci výdavky z fondu môžu prispievať 
k splneniu príslušnej cieľovej hodnoty. 

5.14. Približne v dvoch tretinách ukazovateľov ide o ukazovatele výstupov, a tak je 
miera operačného vykonávania fondu AMIF úzko spojená s mierou vynakladania 
rozpočtu. 

5.15. Päť z 24 čiastkových cieľov ukazovateľov na rok 202010 bolo dosiahnutých už 
v predchádzajúcich rokoch, ale cieľové hodnoty neboli upravené smerom nahor 
v súlade s postupom správneho finančného riadenia s cieľom zohľadniť potenciál 
väčšieho zvýšenia efektívnosti. 

5.16. Informácie o výkonnosti vychádzajú z údajov poskytnutých členskými štátmi 
v ich výročných správach o vykonávaní ich národných programov11. Útvar pre vnútorný 
audit Komisie v roku 2019 zistil potrebu posilniť jej monitorovanie vykonávania 
národných programov a zvýšiť spoľahlivosť a jednotnosť údajov vykazovaných 
členskými štátmi12. 

                                                      
10 Ukazovatele počtu osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc pri prijímaní a v azylovom konaní, 

počtu osôb preškolených v azylovej problematike, počtu osôb, ktoré dostali pomoc 
prostredníctvom integračných opatrení, počtu opatrení na integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín a počtu monitorovaných operácií odsunu, ktoré sa spolufinancovali z fondu 
AMIF, pozri prílohu 5.1. 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa 
zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, článok 3 a príloha II. A delegované nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/207 z 3. októbra 2016 o spoločnom rámci monitorovania a hodnotenia 
stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji 
pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja 
proti trestnej činnosti a krízového riadenia. 

12 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 
programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 457. 
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5.17. Cieľové hodnoty sú kumulatívne údaje stanovené členskými štátmi, 
no vyčíslené potreby nie sú zahrnuté do rámca vykazovania výkonnosti. Neexistujú 
preto informácie, na základe ktorých by sa dalo posúdiť, do akej miery AMIF alebo 
členské štáty riešili tieto potreby. Napríklad ukazovateľ počtu osôb, ktorým bola 
poskytnutá pomoc pri prijímaní a v azylovom konaní, nevyjadruje to, koľko osôb 
potrebuje pomoc, ukazovateľ pre miesta na prijímanie a ubytovanie nezodpovedá 
ubytovacím potrebám a počet navrátilcov, ktorí dostali finančnú pomoc, nepredstavuje 
počet potenciálnych kandidátov na návrat. Bez týchto informácií nemôžeme posúdiť, 
aký podiel celkových potrieb fond AMIF a členské štáty splnili. Ukazovatele namiesto 
toho slúžia ako vstupné informácie na kvalitatívne posudzovanie užitočnosti fondu 
z hľadiska prínosu financovania k plneniu cieľov politiky. 

V rámci informácií o fonde AMIF je niekoľko dôležitých nedostatkov 

5.18. Komisia riadi núdzovú pomoc fondu AMIF (EMAS). Pôvodne pridelená suma 
100 mil. EUR na obdobie do roku 2020 bola zvýšená na 2,2 mld. EUR, čo predstavuje 
30 % finančných prostriedkov vo fonde. Komisia však nevytvorila rámec monitorovania 
výkonnosti projektov financovaných v rámci núdzovej pomoci EMAS13. To má 
za následok obmedzenú dostupnosť súhrnných informácií o výkonnosti celkových 
výdavkov na núdzovú pomoc. 

5.19. Výročná správa o riadení a výkonnosti a programové vyhlásenia obsahujú len 
málo informácií o hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní finančných prostriedkov 
alebo o nákladovej účinnosti opatrení fondu AMIF. 

Priebežným hodnotením sa potvrdil význam fondu AMIF 

5.20. Z priebežného hodnotenia Komisie vyplýva, že fond AMIF je relevantný 
a že sa z neho financovali intervenčné opatrenia, ktoré zodpovedali potrebám 
členských štátov14. Financované činnosti sa považujú za činnosti prinášajúce vysokú 
pridanú hodnotu EÚ, keďže členské štáty vystupujúce samostatne nemôžu riadiť 
migračnú a azylovú problematiku ani migračné toky15. Pri hodnotení sa zistilo, 
že objem, proces, rozsah a úloha fondu AMIF podporujú zásady solidarity, rozdelenia 

                                                      
13 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 

čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, bod 78. 

14 Priebežné hodnotenie fondu AMIF, záverečná správa, oddiel 5.4, s. 130 – 146. 

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa 
zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, odôvodnenie 58. 
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bremena a vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi16 a že fond AMIF umožňuje 
rozvoj kapacít členských štátov a výmenu osvedčených postupov prostredníctvom 
rôznych sietí, ako je napríklad Európska migračná sieť17. Rámček 5.1 obsahuje príklad, 
ktorým sme sa zaoberali v našich auditoch. 

Rámček 5.1 

Relevantnosť a pridaná hodnota fondu AMIF 

Od migračnej krízy v roku 2015 sa mobilizovali finančné prostriedky núdzovej 
pomoci (EMAS) fondu AMIF a zvýšili sa na 2,2 mld. EUR a objem prostriedkov 
vo fonde AMIF sa výrazne zvýšil z 3,1 mld. EUR na 7,4 mld. EUR. 

Komisia, agentúry EÚ (EASO, Frontex a Europol) a členské štáty nasadili 
odborníkov18 s cieľom pomôcť Taliansku, Grécku a iným členským štátom zvládať 
vysoký prílev žiadateľov o azyl v krátkom časovom úseku. Dosiahli to reakciou 
na núdzové potreby a zriadením hotspotov, ktoré sa zaoberali registráciou 
a spracovaním migrantov. 

Išlo o skutočný a konkrétny prejav solidarity v EÚ a prístup založený 
na hotspotoch, ktorý získal podporu z fondu AMIF, pomohol zlepšiť riadenie 
migrácie v dvoch hlavných členských štátoch v prvej línii vo veľmi zložitých 
a neustále sa meniacich podmienkach 

V priebehu následného auditu sme preskúmali 20 projektov19 a zistili sme, 
že všetky boli z hľadiska potrieb na mieste relevantné. 

                                                      
16 Priebežné hodnotenie fondu AMIF, záverečná správa, s. 170 – 171. 

17 Priebežné hodnotenie fondu AMIF, záverečná správa, s. 173 – 174. 

18 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 28 – 
30. 

19 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, bod 22 
a príloha II. 
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Spoločný európsky azylový systém 

5.21. Hoci EÚ vytvorila spoločné normy pre azylovú a prisťahovaleckú politiku, 
za vykonávanie nesú zodpovednosť členské štáty. Tok utečencov a migrantov po roku 
2015 odhalil značné štrukturálne nedostatky týkajúce sa usporiadania a vykonávania 
spoločného európskeho azylového systému (CEAS), takže sa ukázalo, že je potrebné 
zlepšiť dodržiavanie medzinárodných a úniových noriem a hodnôt, ako aj prijať 
opatrenia na zvýšenie dôvery v EÚ. To okrem iného znamená zníženie úrovne 
neregulárnej migrácie do EÚ, účinnejšie a efektívnejšie azylové postupy, rýchlejšiu 
sociálno-ekonomickú integráciu žiadateľov o azyl a posilnenú spoluprácu a partnerstvo 
s krajinami mimo EÚ v záujme riadenia migrácie20. 

5.22. Ilustrácia 5.5 obsahuje prehľad ukazovateľov programových vyhlásení 
spojených s posilnením spoločného európskeho azylového systému. 

                                                      
20 Štúdia generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby, Europe’s two trillion 

euro dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24, Asylum policy (Európska 
dividenda vo výške dva bilióny eur: Prehľad nákladov spôsobených nečinnosťou 
na európskej úrovni, 2019 – 2024, Azylová politika), s. 188 – 190. 
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Ilustrácia 5.5 – Prehľad ukazovateľov spojených s posilnením spoločného 
európskeho azylového systému 

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Aj s prispením fondu AMIF chýbajúci politický konsenzus znamená, že spoločný 
európsky azylový systém nebol plne zrealizovaný 

5.23. Z výročnej správy o riadení a výkonnosti21 a programových vyhlásení22 
vyplýva pozitívny obraz toho, čo fond AMIF dosiahol, keďže štyri ukazovatele majú 
správnu tendenciu a šesť z ôsmich ukazovateľov súvisí s výstupmi. Z fondu sa poskytla 
pomoc v oblasti prijímania a azylu vyše dvom miliónom ľudí a jeho prostredníctvom 
došlo k zvýšeniu počtu ubytovacích miest alebo k zlepšeniu 30 026 ubytovacích miest. 
Fond podporil bezpečné a legálne presídlenie 62 651 utečencov z krajín mimo EÚ 
a zvyšuje sumy dostupné na toto úsilie. Fond navyše pomáha členským štátom 
vypracovať, monitorovať a hodnotiť ich azylové politiky a financuje sa z neho odborná 
príprava v azylovej problematike pre 52 709 osôb. Jednako však: 

o napriek vykázanému pokroku plnenia ukazovateľov týkajúcich sa osôb, ktorým 
bola poskytnutá pomoc na účely prijatia a azylu, a napriek zvýšeniu ubytovacích 
kapacít (počtu miest), nie sú k dispozícii informácie, z ktorých by bol zrejmý 
rozsah, v akom vykázané hodnoty prispievajú k riešeniu potrieb (pozri bod 5.17), 

o dve cieľové hodnoty na rok 2020 neboli upravené, aj keď boli splnené skôr 
(pozri bod 5.15). V roku 2017 dostalo pomoc v oblasti prijímania a azylu 1 232 954 
jednotlivcov, čo značne prevyšuje čiastkový cieľ na uvedený rok – 643 350 osôb, 
no cieľová hodnota na rok 2020 (1 286 700 osôb) nebola upravená. Podobne 
do roku 2017 bolo preškolených v azylovej problematike 21 752 osôb, čo výrazne 
prevyšuje čiastkový cieľ na uvedený rok – 12 603 osôb. Do konca roku 2019 sa 
tento počet zvýšil na 52 709, no cieľová hodnota na rok 2020 (25 205) nebola 
zmenená, 

o ukazovateľ odzrkadľujúci vysokú úroveň informácií o krajine pôvodu 
a prieskumných misií súvisí zväčša s jedným členským štátom23. 

Fond AMIF podporil presídľovanie, to však stále nedosahuje cieľové hodnoty 

5.24. Presídlenie je pre utečencov bezpečný a legálny spôsob, ako sa dostať do EÚ. 
V rokoch 2015 až 2019 bolo s podporou fondu presídlených dovedna 62 651 osôb. To 

                                                      
21 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 

programov – Fond AMIF, s. 154. 

22 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 
programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 459, 463 
– 465. 

23 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 
programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 464. 
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predstavuje 62 % kumulatívnej cieľovej hodnoty pre presídlenie – 101 116 osôb24 
Financovanie z fondu AMIF na túto činnosť predstavovalo 1 mld. EUR, teda 13 % 
rozpočtu AMIF. Táto suma sa v roku 2020 zvýšila na 1,07 mld. EUR s cieľom zohľadniť 
prísľuby členských štátov presídliť utečencov v EÚ do roku 2023. Dosiahnutie tejto 
cieľovej hodnoty bude však závisieť od vývoja situácie a od dosahu obmedzení 
súvisiacich s pandémiou COVID-19. 

Medzi mierou uznaných žiadostí o azyl v členských štátoch týkajúcich sa žiadateľov 
o azyl z Afganistanu existujú značné rozdiely 

5.25. V záujme zabezpečenia, že sa so všetkými žiadateľmi o azyl bude zaobchádzať 
rovnako, aby sa nepodporoval sekundárny pohyb do iných členských štátov, sa jedným 
ukazovateľom posudzuje konvergencia miery uznaných žiadostí o azyl v jednotlivých 
členských štátoch (percentuálny podiel rozhodnutí o azyle, ktorými sa v prvom stupni 
udeľuje postavenie podľa Ženevského dohovoru alebo postavenie osoby s doplnkovou 
ochranou) pre žiadateľov z tej istej krajiny pôvodu. Tento ukazovateľ ukazuje to, 
či členské štáty spracúvajú žiadosti o azyl jednotným spôsobom. Afganskí štátni 
príslušníci predstavujú druhú najväčšiu skupinu podľa štátnej príslušnosti, ktorá žiada 
o azyl v EÚ. Ukazovateľ týkajúci sa miery uznaných žiadostí o azyl je vyjadrený ako 
štandardná odchýlka s odkazom na priemernú mieru uznaných žiadostí o azyl a čím 
väčšia je táto odchýlka, tým väčší je rozdiel medzi kladne vybavenými žiadosťami o azyl 
v členských štátoch. Miera uznaných žiadostí o azyl od Afgancov je v jednotlivých 
členských štátoch rôzna a pohybuje sa od 6 % do 98 %, pričom z povahy súvisiacich 
prípadov nevyplýva žiadny zrejmý dôvod pre tento rozdiel25. 

                                                      
24 Medzi rokmi 2017 a 2019 sa zvýšila cieľová hodnota na 70 977 osôb s cieľom zohľadniť 

nárast v rámci prísľubov členských štátov a presídlených bolo 37 807 osôb. 

25 Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Latest asylum trends, 2019 overview, uverejnené 
vo februári 2020. 
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Prostredníctvom fondu AMIF sa zvýšila kapacita členských štátov na spracovanie 
žiadostí o azyl, pretrvávajú však nevybavené prípady 

5.26. Tlak na vnútroštátne migračné systémy je naďalej vysoký26. V roku 2019 bolo 
podaných približne 721 000 žiadostí o azyl vrátane 657 000 žiadostí podaných prvýkrát, 
čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2018. Orgány členských štátov podľa 
údajov Eurostatu ku koncu roku 2019 stále posudzovali 899 000 žiadostí 
o medzinárodnú ochranu, čo je o trochu viac ako na konci roku 2018. 

5.27. V našej osobitnej správe č. 24/2019 o migrácii sme uviedli, že kapacita 
spracovať žiadosti o azyl sa zvýšila v Grécku (s podporou z fondu AMIF, úradu EASO 
a úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)) a v Taliansku (s nepriamou 
podporou úradu EASO). V Grécku však ďalej narastal počet nevybavených prípadov 
a Taliansko nemalo dostatočnú kapacitu na spracovanie veľkého počtu odvolaní27. 
Odporučili sme, aby Komisia a úrad EASO posilnili riadenie vnútroštátnych azylových 
systémov. 

Integrácia a legálna migrácia 

5.28. Približne 4,6 % obyvateľstva EÚ tvoria štátni príslušníci tretích krajín, ktorí 
majú oprávnený pobyt na území EÚ z pracovných, vzdelávacích, rodinných alebo iných 
dôvodov28. Päť členských štátov hostí približne 77 % populácie migrantov29. Členské 
štáty majú primárnu zodpovednosť za integráciu migrantov a EÚ sa zameriava 
na vybudovanie komplexnej prisťahovaleckej politiky, pomocou ktorej sa s osobami 
s oprávneným pobytom z krajín mimo EÚ (známi aj ako „štátni príslušníci tretej 
krajiny“) zaobchádza spravodlivo a nediskriminačným spôsobom. Sektorový prístup 
zaujatý právnym rámcom EÚ, ktorý sa nevzťahuje na všetkých štátnych príslušníkov 
tretích krajín, v spojení so súbežnými vnútroštátnymi programami a otázkami 

                                                      
26 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 

programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 459 – 
465 a výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti 
za rok 2019 (VSČ), s. 24. 

27 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, bod VI 
zhrnutia, body 102 – 129, body 161 – 193 a odporúčanie 5. 

28 Eurostat, Migrant integration (Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín), vydanie z roku 
2017, založené na údajoch z roku 2014 s výnimkou Dánska, Írska a Holandska. 

29 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 
s pôvodom mimo EÚ, bod 5. 
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súvisiacimi s vnútroštátnymi integračnými programami (ako je uznávanie diplomov 
z krajín mimo EÚ) znamená, že štátni príslušníci tretích krajín môžu byť na trhu práce 
znevýhodnení, čo môže viesť k horším výsledkom integrácie z dlhodobého hľadiska 
a čo oslabuje schopnosť EÚ prilákať kvalitných pracovníkov z krajín mimo EÚ3031. 

5.29. Ilustrácia 5.6 obsahuje prehľad ukazovateľov programových vyhlásení 
spojených s integráciou a legálnou migráciou. 

                                                      
30 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 

s pôvodom mimo EÚ, bod 20 a body 40 – 42. 

31 Štúdia generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby, Europe’s two trillion 
euro dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24, Asylum policy (Európska 
dividenda vo výške dva bilióny eur: Prehľad nákladov spôsobených nečinnosťou 
na európskej úrovni, 2019 – 2024, Azylová politika), s. 179 a s. 182. 
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Ilustrácia 5.6 – Prehľad ukazovateľov spojených s integráciou a legálnou 
migráciou 

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Prostredníctvom fondu AMIF sa podporujú integračné opatrenia, ale jeho dlhodobý 
vplyv sa ešte neprejavil 

5.30. Z výročnej správy o riadení a výkonnosti a programových vyhlásení vyplýva 
pozitívny obraz toho, čo fond AMIF dosiahol, a Komisia sa domnieva, že „prvok 
integrácie predstavuje skutočný úspech“32. Takmer šiestim miliónom ľudí sa z fondu 
AMIF poskytuje pomoc prostredníctvom integračných opatrení. Jednako však: 

o pokrok pri dvoch ukazovateľoch nie je preukazný (účasť na opatreniach pred 
odchodom a projekty spolupráce medzi členskými štátmi týkajúce sa integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín); dva ukazovatele nie sú na správnej ceste 
(ukazovateľ na vysokej úrovni týkajúci sa zmenšovania rozdielu medzi mierou 
zamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, na ktorý fond 
AMIF nemá žiadny priamy vplyv, a projekty na vypracovanie, monitorovanie 
a hodnotenie politík); dva ukazovatele, ktoré boli dosiahnuté, sa týkajú cieľových 
hodnôt, ktoré už boli splnené (pozri bod 5.15), 

o úspech nemožno posudzovať len z hľadiska výstupov. Napríklad dochádzka 
na jazykové a občianske kurzy podobne ako pomoc na zvýšenie kvalifikácie 
a zamestnateľnosti nemusia mať nevyhnutne za následok lepšiu integráciu. 
Dlhodobý vplyv týchto opatrení sa ešte len prejaví v ex post hodnotení, ktoré sa 
má zverejniť v roku 2024, 

o dosiahnutie všeobecnej cieľovej hodnoty ukazovateľov desaťbodového rozdielu 
v miere zamestnanosti medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a občanmi EÚ 
do konca výdavkového obdobia je nepravdepodobné, najmä ak sa hospodárska 
situácia EÚ zhorší tak, ako vyplýva z prognóz33. 

                                                      
32 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 

programov – Fond AMIF, s. 155. 

33 Návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, pracovný dokument – časť I – 
programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, COM(2020) 300 – jún 2020, s. 462. 
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Fond AMIF má obmedzený vplyv na schopnosť prilákať vysoko kvalifikovaných 
pracovníkov 

5.31. Členské štáty zodpovedajú za integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 
a EÚ im poskytuje podporu v podobe finančných prostriedkov a stimulov34. Rada 
v roku 2004 prijala 11 spoločných základných zásad pre integračnú politiku, v ktorých 
sa vymedzila integrácia ako „dynamický, dlhodobý a nepretržitý obojsmerný proces 
vzájomného prispôsobovania sa“, do ktorého sú zapojení migranti aj prijímajúca 
spoločnosť. Komisia prijala v roku 2016 akčný plán na integráciu migrantov, ktorý 
zahŕňal niekoľko odporúčaní pre členské štáty. Reakcia členských štátov na tieto 
odporúčania bola rôzna35. 

5.32. Právny rámec EÚ týkajúci sa legálnej migrácie sa stanovuje v siedmich 
smerniciach prijatých medzi rokmi 2003 a 2016 a upravujú sa ním podmienky 
prijímania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, rovnakého zaobchádzania 
a mobility v EÚ. Smernice sa týkajú rôznych kategórií štátnych príslušníkov tretích 
krajín: rodinní migranti (zlúčenie rodiny), osoby s dlhodobým pobytom, študenti 
a výskumní pracovníci, vysokokvalifikovaní pracovníci (modrá karta), sezónni pracovníci 
a zamestnanci presunutí v rámci podniku. Jedna smernica sa týka procedurálnych 
aspektov prijímania, a to prostredníctvom jednotného povolenia. Keďže členské štáty 
majú určitú slobodu v tom, ako tieto smernice transponujú do vnútroštátneho práva, 
niektoré pravidlá uplatňované na migrantov nie sú vo všetkých členských štátoch EÚ 
totožné36. 

5.33. V záujme dosiahnutia cieľa stanoveného v zmluve týkajúceho sa vytvorenia 
spoločnej prisťahovaleckej politiky EÚ37 sa v rámci kontroly vhodnosti právnych 
predpisov v roku 2019, ktorú vypracovala Komisia, určilo niekoľko kritických problémov 
a poukázalo sa na skutočnosť, že „súčasný rámec legálnej migrácie mal obmedzený 
vplyv so zreteľom na celkové problémy v oblasti migrácie, pred ktorými EÚ stojí“38. 

                                                      
34 Článok 79 ods. 4 ZFEÚ. 

35 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov č. 4/2018, Integrácia migrantov 
s pôvodom mimo EÚ, body 35 – 37 a 40 – 42. 

36 Informačný dokument EDA č. 4/2018, Integrácia migrantov s pôvodom mimo EÚ, bod III 
zhrnutia a bod 20, poznámky na konci 21 a 22. 

37 Článok 79 ZFEÚ. 

38 Pozri pracovný dokument útvarov Komisie: Zhrnutie kontroly vhodnosti právnych predpisov 
EÚ v oblasti legálnej migrácie SWD(2019) 1056 final, oddiel 3 Následné činnosti. 
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5.34. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a programových vyhláseniach sa 
nespomínajú opatrenia zamerané na prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov 
do EÚ prostredníctvom programov legálnej migrácie a ukazovatele nie sú vhodné 
na oznamovanie týchto opatrení39. Problémy môžu vznikať aj z dôvodu nezhody medzi 
Európskym parlamentom a Radou ako spoluzákonodarcami. Napríklad rokovania 
o navrhovanej reforme s cieľom modernizovať vízový informačný systém a zvýšiť 
atraktivitu modrej karty sa v roku 2019 zastavili, pretože spoluzákonodarcovia neboli 
schopní dohodnúť sa na niekoľkých kľúčových bodoch40. 

Politiky návratu a neregulárna migrácia 

5.35. Návrat neregulárnych migrantov i štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých 
žiadosti o azyl boli zamietnuté alebo ktorí už nie sú oprávnení zostávať v EÚ, do krajín 
ich pôvodu alebo do tranzitných krajín musí byť bezpečný prostredníctvom systému 
dobrovoľných asistovaných návratov alebo nútených návratov (vyhostenie). 
Uprednostňujú sa dobrovoľné návraty, pretože sa tým menej poškodzujú vzťahy 
s krajinami mimo EÚ a takéto návraty sú nákladovo efektívnejšie než nútené návraty41. 

5.36. Ilustrácia 5.7 obsahuje prehľad ukazovateľov programových vyhlásení 
spojených s návratom neregulárnych migrantov. 

                                                      
39 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň 
zručností, COM(2016) 378 final, dôvodová správa 1. Dôvody a ciele návrhu, a odôvodnenia 
2 – 6. 

40 Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti 
za rok 2019 (VSČ), s. 8 a 27. 

41 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 
programov – Fond AMIF, s. 156. 
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Ilustrácia 5.7 – Prehľad ukazovateľov spojených s návratom 
neregulárnych migrantov 

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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pomohol vypracovať, monitorovať a hodnotiť politiky návratu, prispel k odbornej 
príprave 25 000 osôb v oblasti problematiky návratu a 115 000 navrátilcov poskytol 
pomoc na reintegráciu pred ich návratom a po ňom. 

5.38. V EÚ ako celku je však miera návratu jednotlivcov, ktorí už nemajú právo 
zdržiavať sa na území EÚ, neuspokojivá (31,5 %), hoci je o niečo lepšia v prípade 
dobrovoľných návratov než v prípade nútených návratov42. 

5.39. Prostredníctvom fondu AMIF sa spolufinancujú nútene aj dobrovoľne 
navrátené osoby, ako aj monitorované operácie odsunu43. Cieľové hodnoty počtu 
navrátilcov neboli dosiahnuté, ale čiastkový cieľ na rok 2017 týkajúci sa 
monitorovaných operácií odsunu bol v tom istom roku splnený päťkrát a cieľová 
hodnota na rok 2020 nie je ambiciózna a nebola upravená, aby sa v nej zohľadnila táto 
skutočnosť (pozri bod 5.14). Navyše rozdiel medzi monitorovanými operáciami 
a navrátilcami nie je jednoznačný a informácie v rámci ukazovateľov môžu byť 
nespoľahlivé. Účinné vykonávanie stratégií návratu v konečnom dôsledku do značnej 
miery závisí od politických súvislostí. 

                                                      
42 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 

programov – Fond AMIF, s. 156. 

43 Podľa článku 8 ods. 6 smernice Rady 2008/115/ES (smernica o návrate) majú členské štáty 
povinnosť zaviesť systém monitorovania nútených návratov, pričom sa na nútených 
návratoch podieľajú iné organizácie alebo subjekty, ako sú orgány, ktoré vo veci návratu 
konajú, pričom sú od týchto orgánov nezávislé. Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž (Frontex) podporuje monitorovanie návratov poskytovaním odborníkov 
(tzv. monitorovacie skupiny pre návrat), ktorí vykonávajú nezávislé monitorovanie operácií 
návratu s cieľom zabezpečiť súlad so základnými právami. 
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5.40. Komisia vo svojich správach o výkonnosti určila niektoré príčiny nízkej miery
návratov44. Konkrétne sa zistilo, že kľúčové problémy je možné riešiť iba vtedy, 
keď členské štáty použijú celý potenciál všetkých dostupných nástrojov45, a že krajiny 
pôvodu alebo tranzitu musia byť ochotné prijímať navrátilcov. Migračné systémy 
členských štátov sú však stále vystavené značnému tlaku (pozri body 5.26 – 5.27) 
a prepracované znenie smernice o návrate stále čaká na prijatie spoluzákonodarcami. 

5.41. V našej osobitnej správe č. 24/2019 o migrácii sme pripomenuli, že grécky
a taliansky systém návratu boli problematické vzhľadom na to, že počet navrátených 
migrantov je oveľa menší než počet rozhodnutí o návrate. Návraty predstavujú 
problém v celej EÚ. Identifikovali sme niekoľko príčin oslabenej výkonnosti 
návratových operácií: čas potrebný na spracovanie žiadostí o azyl, nedostatočná 
kapacita zariadení na zadržanie štátnych príslušníkov tretej krajiny, neuspokojivá 
spolupráca s krajinami pôvodu alebo jednoducho útek migrantov po tom, ako sa 
prijme rozhodnutie o ich návrate46. Okrem toho sme zistili dva súbežné systémy 
podporujúce rovnaký typ činností návratu financované z EÚ47. 

44 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 
programov – AMIF, s. 156; návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rozpočtový rok 2021, 
pracovný dokument – časť I – programové vyhlásenia o prevádzkových výdavkoch, 
COM(2020) 300 – jún 2020, s. 460; a výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva 
pre migráciu a vnútorné záležitosti za rok 2019 (VSČ), s. 17 – 19. 

45 Výročná správa o činnosti Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti 
za rok 2019 (VSČ), s. 17. 

46 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, bod VII 
zhrnutia a body 130 – 145. 

47 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 94 – 
101, bod 160. 
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Solidarita medzi členskými štátmi a ich spoločná zodpovednosť 

5.42. Ilustrácia 5.8 obsahuje prehľad ukazovateľov programových vyhlásení 
spojených so solidaritou medzi členskými štátmi a s rozdelením zodpovednosti medzi 
nimi. Hoci sa zdá, že je s presunom premiestňovaných osôb alebo osôb požívajúcich 
medzinárodnú ochranu medzi členskými štátmi všetko v poriadku, pokiaľ ide o (nižšie) 
revidované cieľové hodnoty na rok 2020, to isté nemožno povedať o projektoch 
spolupráce týkajúcich sa posilnenia solidarity a rozdelenia zodpovednosti. 

Ilustrácia 5.8 – Prehľad ukazovateľov spojených so solidaritou 
a s rozdelením zodpovednosti 

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Fond AMIF posilnil solidaritu, ale bol menej úspešný z hľadiska rozdelenia 
zodpovednosti medzi členskými štátmi 

5.43. V priebehu migračnej krízy v roku 2015 sa mobilizovali finančné prostriedky 
núdzovej pomoci fondu AMIF (EMAS) spoločne s prostriedkami agentúr EÚ (EASO, 
Frontex a Europol) a členských štátov4849 s cieľom pomôcť členským štátom v prvej línii 
zvládať vysoký prílev žiadateľov o azyl v krátkom časovom úseku (rámček 5.1). 
Mechanizmy núdzového premiestnenia boli prvé v rámci európskej prisťahovaleckej 
politiky50. Ich účelom bol presun žiadateľov o azyl z krajín v prvej línii do členských 
štátoch, ktoré nie sú pod takým veľkým tlakom51. Existujú však dôkazy, že niektoré 
členské štáty prevzali nedostatočný podiel zodpovednosti v rámci týchto iniciatív 
podporovaných fondom AMIF, čo oslabilo ich účinnosť: 

o Hotspoty boli závislé od nasadenia odborníkov z ostatných členských štátov. 
Nasadenie týchto vnútroštátnych odborníkov bolo často iba krátkodobé, čo 
vyvoláva otázky o efektívnosti52. 

                                                      
48 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 

čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 28 – 
30. 

49 Pracovný dokument útvarov Komisie: Priebežné hodnotenie Fondu pre azyl, migráciu 
a integráciu SWD(2018) 339 final, oddiel 3.2.2, zhrnutie na s. 42, oddiely 5.1.4 a 5.1.5 
obsahujú zistenie, že núdzová pomoc zohrala úlohu pri posilnení solidarity a rozdelení 
zodpovednosti. 

50 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 35 – 
53. 

51 Podľa nariadenia Dublin III (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 
z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských 
štátov) za spracovanie žiadosti o azyl nesie zodpovednosť prvý členský štát, v ktorom bola 
podaná žiadosť o azyl. 

52 Osobitná správa EDA č. 6/2017 Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený 
na hotspotoch, bod V zhrnutia a bod 49. 
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o Zo 160 000 osôb, ktoré mali byť premiestnené na základe dvoch rozhodnutí Rady 
zo septembra 201553, len niečo vyše 34 700 bolo premiestnených v rámci 
členských štátov a krajín pridružených k schengenskému priestoru. To predstavuje 
96 % žiadostí s ohľadom na kritériá oprávnenosti stanovené v rozhodnutiach 
Rady54. 

o V osobitnej správe č. 24/2019 o migrácii sme uviedli, že počet premiestnených 
osôb nepostačoval na účinné zmiernenie tlaku na grécky a taliansky azylový 
systém a že bol premiestnený veľmi nízky podiel potenciálne oprávnených 
migrantov – a to najmä pre nízky počet zaregistrovaných kandidátov55. 

o Platnosť dočasných mechanizmov premiestnenia sa skončila v septembri 2017. Do 
júna 2020 sa nedosiahol konsenzus o návrhu Komisie na reformu dublinského 
systému, ktorý umožňuje prideľovanie žiadateľov medzi členské štáty. Bez 
formálneho mechanizmus premiestnenia na úrovni EÚ však Komisia koordinuje 
systém dobrovoľných ad hoc premiestnení, najmä v prípade migrantov, ktorí sa 
vylodili v Taliansku, na Malte a v Grécku56. 

5.44. Zo zistení priebežného hodnotenia vyplynulo, že aj s dostupnými financiami 
z fondu AMIF došlo len k obmedzenému pokroku pri presune osôb požívajúcich 
medzinárodnú ochranu z jedného členského štátu do druhého57. Navyše sa poukázalo 
na malý pokrok, pokiaľ ide o projekty spolupráce s ostatnými členskými štátmi v oblasti 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, o spoluprácu s krajinami mimo EÚ 
v súvislosti s pomocou pred návratom a po ňom a so solidaritou a s rozdelením 
zodpovednosti v iných oblastiach, než sú uvedené núdzové mechanizmy58.  

                                                      
53 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 a rozhodnutie Rady (EÚ) 

2015/1601 z 22. septembra 2015. 

54 Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019, príloha 1 – Prehľad výkonnosti 
programov – Fond AMIF, s. 156. 

55 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 35 – 
47. 

56 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2019 Azyl, relokácia a návrat migrantov: 
čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami, body 48 – 
53. 

57 Interim evaluation of the AMIF (Priebežné hodnotenie fondu AMIF), záverečná správa, 
bod 5.1.4.1, s. 86, a bod 5.1.4.2, s. 88. 

58 Interim evaluation of the AMIF (Priebežné hodnotenie fondu AMIF), záverečná správa, záver 
4 zarážka 4, s. 206. 
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Závery 
5.45. Z fondu AMIF sa poskytuje značná podpora na pomoc členským štátom 
znášať náklady a výzvy súvisiace s opatreniami v oblasti azylu a migrácie, ako sú 
premiestnenie a presídlenie, systémy podpory migrantov a finančné prostriedky 
na vybudovanie a modernizáciu ubytovacích kapacít. Táto podpora sa poskytuje 
v kontexte citlivej politickej situácie, pre ktorú sú príznačné rozličné postoje členských 
štátov. 

5.46. Informácie o ukazovateľoch výkonnosti, ktoré Komisia poskytla v rámci 
výročnej správy o riadení a výkonnosti a v programových vyhláseniach, sa venujú 
výkonnosti predovšetkým na úrovni činností členských štátov. Spoľahlivosť a súdržnosť 
súvisiacich informácií o ukazovateľoch poskytovaných členskými štátmi však ešte 
nebola dostatočne overená (pozri bod 5.16). Informácie o financovaní núdzovej 
pomoci (30 % fondu AMIF) nie sú zahrnuté pod ukazovatele výkonnosti 
(pozri bod 5.18). 

5.47. Hoci výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019 obsahuje kontextové 
informácie, neuvádza sa v nej to, či je fond AMIF na správnej ceste k splneniu svojho 
všeobecného cieľa. Dostupné informácie poukazujú na relevantnosť výdavkov a ich 
pridanú hodnotu EÚ, ale vymedzené ukazovatele neposkytujú dôkaz o úsporách 
ani efektívnosti (pozri bod 5.19). Skutočnosť, že dve tretiny ukazovateľov merajú 
činnosti a výstupy, môže viesť k príliš pozitívnemu obrazu o dosiahnutých výsledkoch. 
Desať z 24 ukazovateľov smeruje k splneniu svojich cieľových hodnôt na rok 2020 
a pokrok ďalších štyroch nie je jednoznačný (ilustrácia 5.4). Fond AMIF funguje 
najlepšie pri posilňovaní spoločného európskeho azylového systému a najslabší je 
pri návratoch nelegálnych migrantov. 

5.48. Hoci sa prostredníctvom podpory z fondu AMIF na azyl poskytla pomoc vyše 
2 miliónom ľudí (pozri bod 5.23), spoločný európsky azylový systém ešte nebol 
dosiahnutý. Medzi členskými štátmi existujú napríklad veľké rozdiely v miere uznaných 
žiadostí o azyl od žiadateľov z tej istej krajiny (pozri bod 5.25) a pri spracúvaní žiadostí 
zostávajú neustále nevybavené žiadosti aj napriek pomoci z fondu AMIF na zvýšenie 
kapacít členských štátov (pozri body 5.26 – 5.27). Fond AMIF podporil presídľovanie 
utečencov, ešte stále však nedosahuje cieľové hodnoty (pozri bod 5.24). 
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5.49. Hoci ukazovatele výstupov pre činnosti súvisiace s integráciou a legálnou 
migráciou ukazujú to, čo sa dosiahlo prostredníctvom fondu AMIF, v priaznivom svetle, 
vzhľadom na to, že integračné opatrenia využilo vyše 6 miliónov osôb, ich dlhodobý 
vplyv ešte nie je známy, pretože pretrvávajú značné rozdiely týkajúce sa vyhliadok 
migrantov na zamestnanie v porovnaní s občanmi EÚ (pozri bod 5.30). Fond AMIF má 
nízky vplyv na cieľ podporiť legálnu migráciu vysokokvalifikovaných pracovníkov do EÚ 
(pozri body 5.31 – 5.34). 

5.50. Fond AMIF poskytuje členským štátom pomoc s návratmi osôb, ktoré už 
nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ, ale miera návratu je vo všeobecnosti 
neuspokojivá (pozri body 5.37 – 5.41). Len 31,5 % rozhodnutí o návrate neregulárnych 
migrantov do ich krajiny pôvodu, ktoré boli vydané EÚ, skutočne viedli k ich návratu 
(pozri bod 5.38). Dobrovoľný návrat financovaný z fondu AMIF dosiahol svoju cieľovú 
hodnotu 50 % a nútený návrat dosiahol 39 % (ilustrácia 5.7). Doterajšie povinné 
mechanizmy relokácie, ktoré boli zamerané na rozdelenie zodpovednosti medzi 
členské štáty, tiež nesplnili svoju cieľovú hodnotu (pozri bod 5.43). 
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Prílohy 

Príloha 5.1 – Ciele programu fondu AMIF 

VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
KRÁTKE ZNENIE 
POUŽÍVANÉ 
V TEJTO KAPITOLE 

JE SÚČASŤOU 
NAŠEJ VZORKY? 

VC1 

Všeobecným cieľom fondu je prispievať 
k účinnému riadeniu migračných tokov 
a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju 
spoločnej politiky v oblasti azylu, 
doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany 
a spoločnej prisťahovaleckej politiky 
pri plnom rešpektovaní práv a zásad 
zakotvených v Charte základných práv 
Európskej únie. 

neuvádza sa ÁNO 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
KRÁTKE ZNENIE 
POUŽÍVANÉ 
V TEJTO KAPITOLE 

JE SÚČASŤOU 
NAŠEJ VZORKY? 

ŠC1 

Posilniť a rozvíjať všetky aspekty 
spoločného európskeho azylového 
systému vrátane jeho vonkajšieho 
rozmeru. 

Spoločný európsky 
azylový systém ÁNO 

ŠC2 

Podporovať legálnu migráciu 
do členských štátov v súlade s ich 
hospodárskymi a sociálnymi potrebami, 
napríklad potrebami trhu práce, 
a zároveň zabezpečovať integritu 
prisťahovaleckých systémov členských 
štátov a podporovať účinnú integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Integrácia a legálna 
migrácia ÁNO 

ŠC3 

Posilňovať spravodlivé a účinné stratégie 
návratu v členských štátoch, ktoré 
prispejú k boju proti nelegálnemu 
prisťahovalectvu, s dôrazom 
na udržateľnosť návratu a účinnú 
readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu. 

Politiky návratu 
a neregulárna 
migrácia 

ÁNO 

ŠC4 

Posilňovať solidaritu a rozdelenie 
zodpovednosti medzi členskými štátmi, 
najmä so zreteľom na tie členské štáty, 
ktoré sú najviac postihnuté migračnými 
a azylovými tokmi, a to 
aj prostredníctvom praktickej 
spolupráce. 

Solidarita 
a rozdelenie 
zodpovednosti 
medzi členskými 
štátmi 

ÁNO 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Obsah 

Body 

Úvod 6.1. – 6.2. 

Rozsah a prístup 6.3. – 6.6. 
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Uverejňované informácie o výkonnosti 6.9. – 6.10. 

Posúdenie výkonnosti DCI na základe uverejnených 
informácií o výkonnosti 6.11. – 6.27. 
Všeobecné pripomienky 6.11. – 6.20. 

Ukazovatele DCI poskytujú najmä kontextové informácie 6.12. 

K dosahovaniu cieľov DCI prispievajú aj menej tradičné nástroje 6.13. 

Nekonzistentnosť medzi subjektmi, ktoré poskytujú rozvojovú pomoc, 
môže ohrozovať pokrok 6.14. – 6.16. 

K dispozícii sú aj ďalšie ukazovatele, ale nepoužívajú sa na meranie  
výkonnosti DCI 6.17. 

Nedostatky v poznatkoch 6.18. – 6.20. 

Presadzovanie udržateľného rozvoja 6.21. – 6.24. 

Z ukazovateľov vyplýva pozitívny trend, aj keď je k dispozícii menej údajov 6.22. 

Informácie o úspechoch pri zohľadňovaní zmeny klímy a podpore  
ekologického hospodárstva, ale nedostatočné hodnotenie v iných  
oblastiach 6.23. – 6.24. 

Upevnenie a podpora demokracie 6.25. – 6.27. 

Výsledky pre demokraciu a ľudské práva zostávajú rozdrobené 6.26. 

Uplatňovanie hľadiska ľudských práv ostáva nedokončenou úlohou 6.27. 

Nástroj európskeho susedstva 6.28. – 6.56. 
Účel a fungovanie nástroja európskeho susedstva 6.28. – 6.30. 

Uverejňované informácie o výkonnosti 6.31. – 6.32. 
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V prípade vybraných špecifických cieľov je výkonnosť nejasná, takže nie 
je možné spoľahlivo posúdiť celkovú výkonnosť ENI 6.34. 

Vzťahy EÚ sa vo všeobecnosti posilnili, ale pretrvávajú problémy v ich  
nastavení 6.35. – 6.39. 

GR NEAR uznáva potrebu zlepšiť monitorovanie ENI 6.40. 

Nedostatky v poznatkoch 6.41. – 6.44. 

Vytvorenie skutočnej a udržateľnej demokracie 6.45. – 6.49. 

Pri budovaní skutočnej a udržateľnej demokracie sa nedosiahol žiadny 
jasný pokrok 6.46. – 6.49. 

Podpora udržateľného rozvoja 6.50. – 6.53. 

Pozitívny trend v oblasti ľudského rozvoja a rozvoja podnikov 6.51. – 6.53. 
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Určitý pokrok v oblasti politickej stability, najmä v reforme sektora  
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Výsledky testovania výkonnosti transakcií 6.57. 

Závery 6.58. – 6.62. 

Prílohy 
Príloha 6.1 – Ciele DCI a ENI 
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Úvod 
6.1. Okruh 4 viacročného finančného rámca (VFR) s názvom Globálna Európa 
pokrýva výdavky na všetky vonkajšie činnosti financované zo všeobecného rozpočtu 
EÚ. Týmito politikami sa: 

— propagujú hodnoty EÚ v zahraničí, ako je demokracia, právny štát a dodržiavanie 
ľudských práv a základných slobôd, 

— riešia globálne výzvy, akými sú boj proti zmene klímy a strata biodiverzity, 

— posilňuje vplyv rozvojovej spolupráce EÚ s cieľom pomáhať s odstraňovaním 
chudoby a podporovať udržateľný rozvoj a prosperitu, 

— podporuje stabilita a bezpečnosť v kandidátskych a susedných krajinách, 

— posilňuje európska solidarita po prírodných alebo človekom spôsobených 
katastrofách, 

— zlepšuje predchádzanie krízam a riešenie konfliktov, udržiava mier, posilňuje 
medzinárodná bezpečnosť a presadzuje medzinárodná spolupráca, 

— podporujú záujmy EÚ a obojstranné záujmy v zahraničí. 

6.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu na obdobie 2014 – 2020 sú 
66 mld. EUR, z čoho sa do konca roku 2019 vyplatilo 34,2 mld. EUR 
(pozri ilustráciu 6.1). 
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Ilustrácia 6.1 – Globálna Európa Platby záväzkov súčasného VFR v období 
2014 – 2019 ako podiel zo sumy všetkých okruhov a rozčlenenie 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 
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Rozsah a prístup 
6.3. Metodika použitá pri príprave tejto kapitoly je opísaná v prílohe. 

6.4. Z 15 programov/nástrojov v rámci okruhu Globálna Európa sme vybrali dva: 
nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) a nástroj európskeho susedstva (ENI), ktoré spolu 
predstavujú 44,8 % z platieb za obdobie 2014 – 2019 v rámci tohto okruhu VFR. 

6.5. V Príloha 6.1  uvádzame všetky ciele DCI a ENI so zvýraznením tých, ktoré sme 
vybrali na účely našej analýzy. Celkovo sme pokryli všetky ciele DCI a vybrali štyri 
zo siedmich cieľov ENI spolu so všetkými príslušnými ukazovateľmi. 

6.6. Táto kapitola je z veľkej časti založená na preskúmaní informácií od Komisie 
a doplnili sme ho zisteniami z nášho vlastného auditu a zo správ o preskúmaní, ak boli 
k dispozícii. V celom texte uvádzame odkazy na zdroje. 
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Nástroj rozvojovej spolupráce 

Účel a fungovanie nástroja rozvojovej spolupráce 

6.7. Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) je hlavným zdrojom financovania EÚ 
pre rozvojové krajiny, ktorý spravuje generálne riaditeľstvo Komisie pre medzinárodnú 
spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO) (prehľad DCI a základné informácie pozri 
na ilustrácii 6.2). Jeho všeobecným cieľom je odstraňovanie chudoby, ktoré sa ďalej 
člení na dva špecifické ciele: podpora udržateľného rozvoja a upevnenie a podpora 
demokracie1. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa prostredníctvom DCI poskytuje 
finančné krytie na: 

1) geografické programy týkajúce sa viacerých rozvojových krajín (približne 60 % 
rozpočtu DCI); 

2) tematické programy (približne 36 %); 

3) celoafrický program, prostredníctvom ktorého sa podporuje strategické 
partnerstvo Afriky a EÚ (približne 4 %). 

6.8. Rozpočet DCI na VFR 2014 – 2020 je približne 20 mld.EUR. Do konca roku 2019 
Komisia zaviazala 84 % týchto rozpočtových prostriedkov a minula 40 %2. 

                                                      
1 Celé znenie cieľov nájdete v prílohe 6.1. 

2 Pozri prehľad výkonnosti programov vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019, 
príloha I, s. 187. 

200

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2019_en


 

Ilustrácia 6.2 – Prehľad DCI 

 
Zdroj: EDA na základe nariadenia č. 233/2014 o DCI, programových vyhlásení Komisie, výročnej správy 
o riadení a výkonnosti, prehľadu výkonnosti programov DCI, výročných správ o činnosti a hodnotenia 
DCI (SWD(2017) 600 final). 
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Uverejňované informácie o výkonnosti 

6.9. Okrem svojich obvyklých správ o výkonnosti na vysokej úrovni (výročná správa 
o riadení a výkonnosti, programové vyhlásenia a výročné správy o činnosti)3 Komisia 
uverejňuje výročnú správu o využívaní nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti. 
V nej informuje o plnení globálnych záväzkov EÚ na základe okrem iného 
aj ukazovateľov rámca EÚ pre výsledky v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvoja4. 

6.10. Komisia poskytla informácie o výkonnosti DCI vo viacerých hodnoteniach. 
Ilustrácia 6.3 zobrazuje výber hodnotení, ktoré sme preskúmali. 

                                                      
3 Pozri bod 1.3. 

4 V tejto kapitole, ako aj v celej tejto správe ich označujeme ako ukazovatele vstupov, 
výstupov, výsledkov a vplyvu. Pojem „výsledok“ zodpovedá výrazu „výstup“ podľa slovníka 
pojmov oficiálnej rozvojovej pomoci (Výbor pre rozvojovú pomoc (Development Assistance 
Committee – DAC) OECD, Glosár kľúčových termínov v oblasti hodnotenia a riadenia 
na základe výsledkov). 
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Ilustrácia 6.3 – Načasovanie hlavných hodnotení DCI a zodpovedajúce 
obdobia 

 
Zdroj: EDA na základe hodnotení a pracovných dokumentov útvarov uverejnených Komisiou. 
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Posúdenie výkonnosti DCI na základe uverejnených informácií 
o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

6.11. Ilustrácia 6.4 poskytuje prehľad všetkých ukazovateľov DCI zahrnutých 
do programového vyhlásenia. Ilustrácia 6.5 znázorňuje ukazovatele súvisiace 
so všeobecným cieľom. Podrobnejšie prehľady podľa špecifických cieľov poskytuje 
ilustrácia 6.6 a ilustrácia 6.7. V bode 1.24 diskutujeme o niektorých všeobecných 
obmedzeniach5, ktoré sa uplatňujú pri výklade týchto ukazovateľov. V prvom rade, 
uvedené posúdenie, či sa podľa ukazovateľa darí dosahovať cieľovú hodnotu, sa 
vzťahuje na pravdepodobnosť naplnenia cieľovej hodnoty daného ukazovateľa. 
Neberie sa pri tom do úvahy, či a do akej miery daný ukazovateľ súvisí s opatreniami 
a cieľmi DCI, ani to, či je cieľová hodnota stanovená pre daný ukazovateľ dostatočne 
ambiciózna. Ide preto len o prvý krok pri analýze výkonnosti DCI. Takisto sme 
neskúmali spoľahlivosť podkladových údajov, venujeme sa jej ale v kapitole 1 (pozri 
body 1.13 – 1.23). 

                                                      
5 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 výročnej správy za rok 2018. 
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Ilustrácia 6.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov DCI zahrnutých 
do programových vyhlásení 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Ilustrácia 6.5 – Prehľad ukazovateľov spojených so všeobecným cieľom 1 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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K dosahovaniu cieľov DCI prispievajú aj menej tradičné nástroje 

6.13. Objavili sa aj iné formy financovania, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov 
DCI, ako je kombinované financovanie (kombinácia grantov EÚ s verejnými 
a súkromnými investíciami) prostredníctvom regionálnych investičných nástrojov 
v Latinskej Amerike a trustových fondov Únie pre vonkajšiu akciu v Afrike. V našich 
audítorských správach sme zistili, že projekty zo skúmanej vzorky financované 
prostredníctvom trustových fondov Únie začali prinášať výstupy a že tieto finančné 
prostriedky pomohli zrýchliť ich vykonávanie. Napriek niekoľkým problémom 
zaznamenaným v našich správach (obmedzené združovanie finančných prostriedkov; 
nedostatky pri návrhu, riadení a monitorovaní) sa trustové fondy EÚ osvedčili ako 
flexibilný nástroj pre núdzové situácie6. Jedným zo základných princípov trustových 
fondov EÚ je získať ďalšie finančné prostriedky s cieľom posilniť podporu EÚ 
a dosiahnuť tak väčšie výsledky. Do dnešného dňa však trustové fondy EÚ pritiahli len 
málo nových darcov7 a finančných prostriedkov8. 

Nekonzistentnosť medzi subjektmi, ktoré poskytujú rozvojovú pomoc, môže 
ohrozovať pokrok 

6.14. Pri hodnotení DCI v polovici trvania sa zistila nekonzistentnosť medzi 
jednotlivými subjektmi, ktorí poskytujú rozvojovú pomoc. V partnerských krajinách, 
v ktorých sa DCI využíva, sú zastúpené viaceré členské štáty EÚ. Pre DCI je najlepšia 
spoločná stratégia partnerskej krajiny a EÚ s cieľom maximalizovať vzájomnú 
koherentnosť a komplementárnosť. Napriek určitému pokroku však stále pretrváva 
odpor voči spoločnému programovaniu. V niektorých prípadoch sa vlády partnerských 
krajín obávajú, že spoločné programovanie môže viesť k poklesu celkovej úrovne 
pomoci. Niektoré členské štáty sa domnievajú, že spoločným programovaním by sa 
mohla zmenšiť ich viditeľnosť a ohroziť ich národné záujmy a priority. Dôsledkom tohto 
odporu je riziko prelínania sa činností9. 

                                                      
6 Pozri osobitnú správu č. 11/2017 – Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku, 

body 62 – 65, a osobitnú správu č. 32/2018 – Núdzový trustový fond Európskej únie 
pre Afriku: Flexibilný, ale nedostatočne zameraný, body 39 – 44. 

7 Pozri osobitnú správu č. 11/2017 – Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku, 
body 55 – 61. 

8 Pozri osobitnú správu č. 32/2018 – Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku: 
Flexibilný, ale nedostatočne zameraný, body 6 – 9. 

9 Pozri Externé hodnotenie Nástroja rozvojovej spolupráce (2014 – polovica roku 2017) s. 33 
a SWD(2017) 600 final, body 11 a 19. 
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6.15. EÚ a jej členské štáty sú zaviazané uplatňovať tzv. súdržnosť politík v záujme 
rozvoja (PCD), minimalizovať nekonzistentnosť a vytvárať synergie medzi jednotlivými 
politikami EÚ s cieľom účinnejšej rozvojovej spolupráce. Externé hodnotenie PCD EÚ 
však viedlo k záveru, že EÚ vo svojich vnútorných politikách dostatočne nezohľadňuje 
ich potenciálny vplyv na rozvojové krajiny. Okrem toho prístup EÚ k PCD sa medzi 
jednotlivými oblasťami politiky stále líšil10. 

6.16. Ako sme konštatovali vo svojich auditoch, tieto problémy pri spoločnom 
programovaní a PCD viedli k nekonzistentnosti medzi nástrojmi EÚ, ako aj medzi EÚ 
a jej členskými štátmi11. 

K dispozícii sú aj ďalšie ukazovatele, ale nepoužívajú sa na meranie výkonnosti DCI 

6.17. Aj ďalšie správy Komisie, ako sú výročné správy o činnosti GR DEVCO alebo 
výročné správy o využívaní nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti, obsahujú 
ukazovatele, z ktorých by sa dali potenciálne získať informácie o výkonnosti DCI 
(pozri bod 6.9). GR DEVCO ich však doposiaľ nevyužilo na vykazovanie výkonnosti DCI. 
Aj keď tieto ukazovatele poskytujú hodnoty za GR DEVCO ako celok alebo za všetky 
nástroje vonkajšej činnosti spolu, informácie o niektorých z týchto ukazovateľov možno 
rozčleniť podľa jednotlivých nástrojov. To znamená, že ich možno použiť na konkrétne 
posúdenie výkonnosti DCI. 

Nedostatky v poznatkoch 

6.18. Komisia využíva na hodnotenie programov služby externých dodávateľov, 
ktorí zabezpečujú externé posudzovanie ich účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, 
súdržnosti a európskej pridanej hodnoty. Kľúčovým výstupom hodnotiaceho procesu12 
je pracovný dokument útvarov Komisie (SWD) s výsledkami hodnotenia. V prípade 
dvoch13 zo štyroch skúmaných ex post hodnotení však neboli k dispozícii žiadne 
pracovné dokumenty útvarov, čo znamená, že nebolo vydané posúdenie GR DEVCO 

                                                      
10 Pozri Externé hodnotenie súdržnosť politík Európskej únie v záujme rozvoja, júl 2018, 

body viii, ix a 23. 

11 Pozri naše audítorské správy týkajúce sa Mjanmarska (body 44 – 45), Hondurasu, (body 18 – 
20) a Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku (body 33 – 38). 

12 Pozri Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu, SWD(2017) 350, kapitola I. 

13 Pozri Hodnotenie medzinárodnej spolupráce EÚ v oblasti udržateľnej spotreby a výroby, 
11. apríla 2018 a Hodnotenie spolupráce EÚ s Mjanmarskom, január 2020. 
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týkajúce sa záverov externých hodnotiteľov. Tieto závery sú dôležité, lebo Komisia 
na základe nich odôvodňuje následné zmeny svojich programov. 

6.19. Pri monitorovaní jednotlivých projektov sa vyskytli viaceré nedostatky. Vo 
viacerých našich auditoch sme konštatovali prípady, keď pri ukazovateľoch chýbali 
ciele projektu alebo keď cieľové hodnoty boli vymedzené až po zaviazaní finančných 
prostriedkov14. V iných prípadoch ukazovatele neboli konkrétne15 alebo relevantné16 
alebo im chýbali referenčné17 či cieľové hodnoty18. Zdroje zhromaždených údajov 
o ukazovateľoch neboli vždy spoľahlivé19 alebo sa nezozbierali žiadne údaje20. V našej 
najnovšej osobitnej správe o kvalite údajov v rozpočtovej podpore sme zistili aj to, 
že ukazovatele vykazujú viaceré nedostatky21. 

6.20. Ďalšie nedostatky v poznatkoch vyplývajú z nevyhnutného časového 
oneskorenia medzi pridelením rozpočtových prostriedkov a okamžikom, keď sa 
prejavia reálne výsledky. K 1. januáru 2020 ešte nebolo vyčerpaných 60 % z celkovej 
sumy DCI na VFR 2014 – 2020 (pozri bod 6.8), čo znamená, že mnohé výsledky sa 
pravdepodobne prejavia až po roku 2020. V prípade všetkých nástrojov vonkajšej 
činnosti je Komisia povinná vypracovať záverečnú hodnotiacu správu za obdobie 
2014 – 2020 v rámci priebežného preskúmania ďalšieho finančného obdobia22, ktoré 
sa uskutoční po roku 2022. 

                                                      
14 Pozri našu osobitnú správu o Hondurase, bod 36. 

15 Pozri našu osobitnú správu týkajúcu sa Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, bod 49. 

16 Pozri našu osobitnú správu o Hondurase, bod 36. 

17 Pozri naše osobitné správy týkajúce sa Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, body 20 
a 51, a Hondurasu, bod 36. 

18 Pozri našu osobitnú správu o Hondurase, bod 26. 

19 Tamže, bod 36. 

20 Pozri našu osobitnú správu o Mjanmarsku, bod 46 – 48. 

21 Pozri našu osobitnú správu o kvalite údajov v rozpočtovej podpore, body 26 – 32. 

22 Pozri článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 
z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. 
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Presadzovanie udržateľného rozvoja 

6.21. Ilustrácia 6.6 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 1 – presadzovanie udržateľného rozvoja. 

Ilustrácia 6.6 – Prehľad ukazovateľov spojených so špecifickým cieľom 1 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Z ukazovateľov vyplýva pozitívny trend, aj keď je k dispozícii menej údajov 

6.22. Všetky ukazovatele vykazujú pozitívny trend a v prípade troch sa darí 
dosahovať cieľové hodnoty. Niektoré ukazovatele pôvodne stanovené pre špecifický 
cieľ 123 sa však prestali používať. V dôsledku toho sa už viac nevykazujú kvantitatívne 
údaje v oblastiach, ako je zamestnanosť, ukončenie základného vzdelávania či emisie 
CO2. Okrem toho, skutočné výsledky vykázané v programovom vyhlásení za rok 2019 
za zvyšné štyri ukazovatele pochádzajú ešte z roku 2018 alebo dokonca 2017. Napriek 
tomu však vykazujú pozitívny trend: 

— presiahla sa cieľová hodnota DCI, pokiaľ ide o pomer dievčat a chlapcov 
vo vzdelávaní, 

— zhruba je na dobrej ceste dosiahnuť cieľovú hodnotu znižovania výskytu 
oneskoreného rastu u detí, 

— aj keď cieľové hodnoty v oblasti úmrtnosti matiek počas pôrodu a detí do päť 
rokov sa nie celkom darí dosahovať, aj v tejto oblasti dochádza k trvalému 
zlepšovaniu. 

Informácie o úspechoch pri zohľadňovaní zmeny klímy a podpore ekologického 
hospodárstva, ale nedostatočné hodnotenie v iných oblastiach 

6.23. Komisia vykázala úspech pri zohľadňovaní zmeny klímy vo vonkajšej činnosti, 
keď doposiaľ venovala na tento účel 21,5 % z finančných prostriedkov pridelených 
na obdobie 2014 – 201924. Z externého hodnotenia spolupráce EÚ v oblasti udržateľnej 
spotreby a výroby vyplynul záver, že podpora ekologického hospodárstva v Ázii 
a Stredozemí bola účinná, ale v Afrike až do takej miery nie (pozri rámček 6.1). 

6.24. V ostatných oblastiach týkajúcich sa udržateľného rozvoja je náročné vyvodiť 
závery vzhľadom na nedostatok všeobecných posúdení so silnými dôkazmi. Napríklad 
v oblasti vzdelávania sme nie k všetkým krajinám, ktoré využívajú DCI, našli posúdenie 
jednotlivých krajín. V nedávnom hodnotení Mjanmarska sa v súlade s naším 
posúdením z roku 201825 uvádza, že prístup k vzdelávaniu a kvalita vzdelávania sa 
zlepšili. Z našej osobitnej správy za rok 2016 o Hondurase však vyplýva, že opatrenia 
DCI viedli v sektore vzdelávania k zmiešaným výsledkom. Napriek viacerým pozitívnym 

                                                      
23 Pozri programové vyhlásenia návrhu rozpočtu na rok 2014, body 272 až 274. 

24 Pozri prílohy k výročnej správe o činnosti za rok 2019, body 487 a 488. 

25 Pozri našu osobitnú správu o Hondurase, bod 53. 
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výsledkom sa žiadna z ôsmich cieľových hodnôt na rok 2014 stanovených v národnom 
pláne krajiny nedosiahla; v prípade šiestich boli dokonca výsledky nižšie ako referenčné 
hodnoty26. 

Rámček 6.1 

DCI podporil udržateľnú spotrebu a výrobu 

SWITCH to Green je iniciatíva financovaná z DCI na podporu ekologického 
hospodárstva schopného generovať rast, vytvárať pracovné miesta a znižovať 
chudobu. Jej programy sú zamerané na zavádzanie udržateľnej spotreby a výroby, 
rozširovanie možností mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MMSP) 
a poskytovateľov obchodných služieb a posilňovanie kontaktov medzi tvorcami 
politík a podnikmi. Od jej začiatku v roku 2007 Komisia vynaložila na túto iniciatívu 
257 mil. EUR27. 

V rámci hodnotenia udržateľnej spotreby a výroby28 sa posudzovali predovšetkým 
tri regionálne programy iniciatívy SWITCH (SWITCH Asia, SWITCH Africa Green and 
SwitchMed) a ich sekretariát. Zistilo sa, že podobné ciele pri rozličnej geografickej 
pôsobnosti poskytli dobrý základ na vzájomné učenie, ale že je potrebné zlepšiť 
synergie medzi týmito tromi regionálnymi programami. 

V rozvoji ekologických podnikov ako zložke s najväčším vplyvom sa zvýšila miera 
zavádzania postupov udržateľnej spotreby a výroby a investícií MMSP 
a napomohlo sa vytvorenie približne 352 00029 ekologických pracovných miest. 
Osobitne účinný bol program SWITCH Asia, ktorý okrem iného prispel k vytvoreniu 
ekologickejších dodávateľských reťazcov v thajskom automobilovom priemysle. 

                                                      
26 Pozri našu osobitnú správu o Hondurase, body 48 – 50. 

27 Pozri Hodnotenie medzinárodnej spolupráce EÚ v oblasti udržateľnej spotreby a výroby, 
11. apríla 2018. 

28 Tamže. 

29 Odhadovaný počet vytvorených pracovných miest spolu za programy SWITCH Asia 
a SWITCH African Green (tamže, s. 47). 
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Upevnenie a podpora demokracie 

6.25. Ilustrácia 6.7 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 2 – upevnenie a podpora demokracie. 

Ilustrácia 6.7 – Prehľad ukazovateľov spojených so špecifickým cieľom 2 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Výsledky pre demokraciu a ľudské práva zostávajú rozdrobené 

6.26. Komisia vo svojom hodnotení DCI v polovici trvania v roku 2017 upozornila 
na viaceré prekážky pri riešení otázok demokracie a ľudských práv v niektorých 
regiónoch (napr. ľudské práva v Iraku, spravodlivosť v Bolívii). Zistila, že výsledky 
v oblasti ľudských práv boli „rozdrobené a s otáznou udržateľnosťou“30. Negatívny 

                                                      
30 Pozri hodnotenie DCI v polovici trvania, body 20 a 21. 
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trend v prípade špecifického cieľa 2 potvrdzujú viaceré prvky. Uplatňovanie zásad 
právneho štátu sa v mnohých krajinách, ktoré využívajú DCI, napriek narastajúcemu 
počtu projektov DCI v tejto oblasti zhoršuje a aj malý pokrok, ktorý sa predtým 
dosiahol, pokiaľ ide o prítomnosť žien v národných parlamentoch, sa v roku 2019 
zvrátil. Treba však zdôrazniť, že pokrok v tejto oblasti nezávisí len od Komisie. 

Uplatňovanie hľadiska ľudských práv ostáva nedokončenou úlohou 

6.27. Uplatňovanie hľadiska ľudských práv je v krajinách DCI čoraz 
kontroverznejšou otázkou a nedokončenou úlohou31. Ako sa uvádza napríklad 
v hodnotení Mjanmarska, pri hodnotení niektorých aspektov ľudských práv, ako je 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, môžu prekážať politické a kultúrne faktory. 
Napriek iniciatívam Komisie zameraným na zlepšenie prístupu dievčat k vzdelávaniu 
národný strategický plán Mjanmarska pre oblasť vzdelávania na obdobie 2016 – 202132 
neobsahoval zásadné ustanovenia o rodovej rovnosti. Presadzovanie hodnôt EÚ môže 
byť v rozpore so zásadou umožniť zainteresovaným stranám v rozvojových krajinách 
prevziať zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj (tzv. zodpovednosť krajín) a toto napätie 
môže ohroziť výkonnosť DCI3334. 

  

                                                      
31 Tamže, body vi a 19. 

32 Pozri Hodnotenie spolupráce EÚ s Mjanmarskom, január 2020, body 45 a 46. 

33 Pozri pracovný dokument útvarov Komisie o hodnotení Nástroja rozvojovej spolupráce, 
SWD(2017) 600 final, body 15 a 19. 

34 Pozri našu osobitnú správu o Podpore EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, body 53 – 57. 
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Nástroj európskeho susedstva 

Účel a fungovanie nástroja európskeho susedstva 

6.28. Nástroj európskeho susedstva (ENI) je hlavným zdrojom financovania EÚ 
pre 16 partnerských krajín, ktorý spravuje Generálne riaditeľstvo Komisie pre európsku 
susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) a ktorého cieľom je vykonávanie 
európskej susedskej politiky (prehľad ENI a jeho kontext pozri na ilustrácii 6.8). Jeho 
všeobecným cieľom je vytvoriť priestor spoločnej prosperity a dobrých vzťahov 
so susednými krajinami na juhu a východe35 (pozri ilustráciu 6.1) a má šesť špecifických 
cieľov: 

— vytvorenie skutočnej a udržateľnej demokracie, 

— dosiahnutie integrácie na vnútorný trh EÚ, 

— podpora dobre riadenej mobility ľudí, 

— podpora udržateľného rozvoja, 

— podpora dobrých susedských vzťahov, 

— posilnenie regionálnej spolupráce. 

6.29. ENI poskytuje finančné krytie na: 

1) bilaterálne programy (do 80 % rozpočtu ENI)36, 

2) programy pre viaceré krajiny zamerané na riešenie spoločných výziev niektorých 
alebo všetkých partnerských krajín (do 35 %), 

3) programy cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a partnerskými 
krajinami na spoločnej časti vonkajších hraníc EÚ (do 4 %). 

                                                      
35 Všeobecné a špecifické ciele ENI sú uvedené v prílohe 6.1. 

36 Pozri prílohu II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 
z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva. 
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6.30. Rozpočet ENI na VFR na roky 2014 – 2020 je približne 17 mld. EUR. Do konca 
roku 2019 Komisia zaviazala 85 % týchto rozpočtových prostriedkov a minula 42 %37. 

Ilustrácia 6.1 – 16 partnerských krajín európskeho susedstva 

 
Zdroj: EDA. 

                                                      
37 Pozri prehľad výkonnosti programov vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2019, 

príloha I, s. 184. 
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Ilustrácia 6.8 – Prehľad ENI 

 
Zdroj: EDA na základe nariadenia č. 232/2014 o ENI, programových vyhlásení Komisie, výročnej správy 
o riadení a výkonnosti, prehľadu výkonnosti programov ENI, výročných správ o činnosti a hodnotenia ENI 
(SWD(2017) 602 final). 
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susediacich s EÚ

Mier a bezpečnosť

Záväzok k univerzálnym 
hodnotám demokracie, 
právneho štátu a dodržiavania 
ľudských práv

Očakávané výstupy

Vplyvy
Osobitný vzťah s partnerskými 
krajinami s cieľom vytvoriť oblasť 
spoločnej prosperity 
a demokracie  

Výsledky
Platné komplexné dohody
a individuálne akčné plány 
európskej susedskej politiky 

Platné prehĺbené a komplexné 
dohody o voľnom obchode
a dohody posudzovaní zhody 
a uznávaní priemyselných 
výrobkov

Platné dohody 
o readmisii/zjednodušení 
udeľovania víz a akčné plány 
liberalizácie vízového režimu

Fungujúce partnerstvá v oblasti 
mobility

Zasadnutia ministrov (Východné 
partnerstvo a Únia pre 
Stredozemie)

Ciele
ENI má jeden všeobecný a šesť 
špecifických cieľov (do analýzy 
sme vybrali štyri) 

Všeobecný cieľ: Vytvorenie 
oblasti spoločnej prosperity 
a dobrého susedstva 
Špecifický cieľ 1: Podpora 
demokratických hodnôt 
a posilňovanie inštitucionálnej 
kapacity
Špecifický cieľ 4: Podpora 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rozvoja vo 
všetkých aspektoch
Špecifický cieľ 5: Podpora 
budovania dôvery a dobrých 
susedských vzťahov, 
predchádzanie konfliktom a ich 
urovnávanie
Pozri prílohu 6.1

Procesy

Spôsob riadenia 
Zmiešané riadenie, 
väčšinou nepriame 
a priame 

Subjekty
ESVČ, delegácie EÚ, 
niekoľko generálnych 
riaditeľstiev Komisie, 
Európsky parlament, 
orgány členských štátov, 
orgány a občianska 
spoločnosť partnerských 
krajín, Frontex

Činnosti
Príprava programových 
dokumentov

Implementácia 
diferencovanej podpory 
založenej na stimuloch

Monitorovanie 
a vykazovanie 
dosiahnutého pokroku

Vstupy

2014 – 2020: 17,4 mld. EUR
Za roky 2014 – 2019: 85 % 
zaviazané a 42 % vynaložené 

Zamestnanci Komisie, 
Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) a delegácií EÚ 

Kontext a vonkajšie 
faktory

Kontext EÚ
Ostatné výdavkové 
programy EÚ
Relevantné nevýdavkové 
politické nástroje EÚ: 
politický dialóg

Vonkajšie faktory
Bezpečnostná situácia 
v susedných krajinách 
Vnútorné politické systémy
Hospodárske dôsledky 
konfliktov a nestability 
(Arabská jar, vojna na 
Ukrajine)
Ďalšie subjekty 
poskytujúce pomoc

Očakávané výstupy

Projekty realizované v oblasti 
dobrej správy vecí verejných 
a právneho štátu

Projekty realizované v oblasti 
udržateľného rozvoja 

Spustené programy cezhraničnej 
spolupráce

Realizované projekty
cezhraničnej spolupráce

% vynaložených finančných 
prostriedkov
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Uverejňované informácie o výkonnosti 

6.31. Okrem svojich obvyklých správ o výkonnosti na vysokej úrovni (výročná 
správa o riadení a výkonnosti, programové vyhlásenia a výročné správy o činnosti)38, 
Komisia uverejňuje výročnú správu o využívaní nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej 
činnosti (pozri bod 6.9). 

6.32. Komisia poskytla informácie o výkonnosti ENI vo viacerých hodnoteniach 
(pozri ilustráciu 6.9): 

Ilustrácia 6.9 – Načasovanie hlavných hodnotení ENI a zahrnuté obdobia 

 
Zdroj: EDA na základe hodnotení a pracovných dokumentov útvarov uverejnených Komisiou. 

                                                      
38 Pozri bod 1.3. 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
2014 – 2020

VFR 
2007 – 2013

Sledované obdobie Zverejnenie

2015 2017 201920122008 2010 20262022 2024

Preskúmanie ENI v polovici trvania
SWD Preskúmanie ENI 
v polovici trvania

Azerbajdžan

Udržateľná spotreba a výroba

Reforma sektora bezpečnosti

Súdržnosť politík v záujme rozvoja (PCD)

SWD PCD

Správa hospodárskych záležitostí

SWD Správa hospodárskych záležitostí

Twinning

Právny štát v krajinách NEAR

SWD Preskúmanie výdavkov

SWD Analýza vplyvu NDICI

Ex post hodnotenie ENI 
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Posúdenie výkonnosti ENI na základe uverejnených informácií 
o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

6.33. Ilustrácia 6.10 poskytuje prehľad všetkých ukazovateľov ENI v programovom 
vyhlásení. Ilustrácia 6.11 znázorňuje ukazovatele súvisiace so všeobecným cieľom. 
Podrobnejšie prehľady podľa špecifických cieľov poskytuje ilustrácia 6.12, 
ilustrácia 6.13 a ilustrácia 6.14. V bode 1.24 diskutujeme o niektorých všeobecných 
obmedzeniach39, ktoré sa uplatňujú pri výklade týchto ukazovateľov. V prvom rade, 
uvedené posúdenie, či sa podľa ukazovateľa darí dosahovať cieľovú hodnotu, sa 
vzťahuje na pravdepodobnosť naplnenia cieľovej hodnoty daného ukazovateľa. 
Neberie sa pri tom do úvahy, či a do akej miery daný ukazovateľ súvisí s opatreniami 
a cieľmi ENI, ani to, či je cieľová hodnota stanovená pre daný ukazovateľ dostatočne 
ambiciózna. Ide preto len o prvý krok pri analýze výkonnosti ENI. Takisto sme 
neskúmali spoľahlivosť podkladových údajov, venujeme sa jej ale v kapitole 1 
(pozri body 1.13 – 1.23). 

                                                      
39 Pozri tiež body 3.21 – 3.35 výročnej správy za rok 2018. 
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Ilustrácia 6.10 – Prehľad všetkých ukazovateľov ENI zahrnutých 
do programových vyhlásení 

 
Poznámka: Naša analýza vychádza z údajov Komisie, ktoré neboli predmetom auditu. 
Predchádzajúca ilustrácia, či je plnenie ukazovateľov „na dobrej ceste“, súvisí s naším posúdením 
pravdepodobnosti, že daný ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Ukazovateľ však nemusí byť 
ovplyvnený opatreniami vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. Skutočnosť, že plnenie 
cieľovej hodnoty ukazovateľa je „na dobrej ceste“, preto nevyhnutne neznamená, že samotný program 
je na dobrej ceste k tomu, aby splnil svoje ciele. Pozri aj dodatok (bod 18). 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021.  
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Ilustrácia 6.11 – Prehľad ukazovateľov spojených so všeobecným 
cieľom 1 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Ukazovateľ Pokrok plnenia cieľovej hodnoty
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áno
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nie

nie

nie
HDP na obyvateľa v % EÚ28 – juh

Nezistené (bez vyčíslenej cieľovej hodnoty):
referenčná hodnota: 14,76 % (2010)

cieľová hodnota: zvýšenie
najnovší údaj: 12,58 % (2018)

vplyv

Programy ENPI v oblasti cezhraničnej 
spolupráce
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cieľová hodnota: 900
najnovší údaj: 484 (2019)
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Nezistené (bez vyčíslenej cieľovej hodnoty):
referenčná hodnota: 10,86 % (2010)
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V prípade vybraných špecifických cieľov je výkonnosť nejasná, takže nie je možné 
spoľahlivo posúdiť celkovú výkonnosť ENI 

6.34. Len niečo viac ako polovica (13) z 25 ukazovateľov z programových vyhlásení 
ENI sú ukazovatele vplyvu, ktoré už zo svojej povahy poskytujú skôr prehľad 
o kontexte, v ktorom sa ENI využíva, než posúdenie jeho výkonnosti. Zvyšné 
ukazovatele sú ukazovatele výsledkov (9) a ukazovatele výstupov (3). Vybrané 
špecifické ciele, ktoré zodpovedajú 80 % rozpočtu ENI40, majú 10 ukazovateľov vplyvu 
a žiadne ukazovatele výsledkov. Preto neexistuje žiadne jasné posúdenie výkonnosti 
programu vo vzťahu k týmto cieľom. Napriek tomu ukazovatele uvedené 
v programových vyhláseniach pre všeobecný cieľ (1 ukazovateľ výstupu, 2 ukazovatele 
výsledkov a 2 ukazovatele vplyvu) poskytujú určitú predstavu o celkovej výkonnosti 
ENI. 

Vzťahy EÚ sa vo všeobecnosti posilnili, ale pretrvávajú problémy v ich nastavení 

6.35. V rámci všeobecného cieľa ENI sa Komisia usilovala rozvinúť osobitný vzťah 
s krajinami, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika. Od roku 2003 EÚ 
vyrokovala spoločné dokumenty so sériou krajín európskeho susedstva. Naposledy sa 
v krajinách južného susedstva dohodla na prioritách partnerstva s Jordánskom, 
Libanonom, Egyptom a Alžírskom a strategických prioritách s Tuniskom a Marokom. 
Pokiaľ ide o krajiny východného susedstva, existujú prehĺbené a komplexné dohody 
o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou a s Arménskom je uzavretá 
dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve. 

6.36. Komisia takisto podpísala 25 dohôd o financovaní so zúčastnenými 
partnerskými krajinami na vykonávanie programov cezhraničnej spolupráce ENI 
a prijala 16 zo 17 naplánovaných programov na vykonávanie projektov cezhraničnej 
spolupráce. Do konca roka 2019 sa riadiacim orgánom v zúčastnených členských 
štátoch podarilo prideliť 797 zákaziek41 a podpísať 484 zmlúv z 900 naplánovaných 
zmlúv na obdobie vykonávania ENI42 (uzatváranie zmlúv je možné 
do 31. decembra 2022). 

                                                      
40 Podľa programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 sa Komisia 

rozhodla prideliť 80 % rozpočtu ENI na špecifické ciele 1, 4 a 5. 

41 Podľa vnútorných zdrojov GR NEAR. 

42 Pozri programový vyhlásenie ENI k návrhom rozpočtov na rok 2020 (body 459 – 478) a 2021 
(body 641 – 664). 
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6.37. V niektorých prípadoch bránili pokroku vonkajšie faktory. Patová situácia 
panuje vo vzťahoch EÚ s Líbyou a Sýriou, kde prebiehajú občianske vojny. Okrem toho 
sa Komisia nedohodla na prioritách partnerstva s Bieloruskom. 

6.38. Existujú dôkazy, že projekty v oblasti dialógu a twinningové projekty 
(pozri rámček 6.2) sa ukázali ako užitočné nástroje na určovanie potrieb a posilnenie 
úloh občianskej spoločnosti a orgánov verejnej správy a že v krízových situáciách boli 
vo všeobecnosti účinné trustové fondy EÚ (pozri bod 6.13). V krajinách s menšími 
ambíciami z hľadiska ich vzťahov s EÚ sa ENI ukázal ako užitočný nástroj na podporu 
technických reforiem. Z hodnotenia spolupráce s Azerbajdžanom napríklad vyplynulo, 
že vyššia výkonnosť sa vo všeobecnosti dosiahla v opatreniach s nekontroverznými 
a vysoko technickými cieľmi zameranými na modernizáciu ako v opatreniach 
súvisiacich so štatistikami, sociálnymi službami, daňovým systémom, cestovným 
ruchom a vzdelávaním. Iniciatívy v iných oblastiach, ako je podpora organizácií 
občianskej spoločnosti a podpora energie z obnoviteľných zdrojov, narážali na odpor 
a ich výkonnosť bola slabšia43. 

                                                      
43 Pozri Hodnotenie spolupráce Európskej únie s Azerbajdžanom, 23. apríla 2018, s. 11. 
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Rámček 6.2 

Twinning: účinný partnerský nástroj pre orgány verejnej správy 

Twinning je nástroj na spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy v partnerských 
krajinách a rovnocennými inštitúciami v členských štátoch EÚ. V rokoch 2010 až 
2017 (obdobie, na ktoré sa vzťahovalo hodnotenie twinningu, ktoré sme 
preskúmali) Komisia realizovala v oblasti susedstva 272 twinningových projektov 
v celkovej sume 303,6 mil. EUR. 

Twinning sa ukázal ako účinný najmä pri posilňovaní inštitucionálnych kapacít 
orgánov verejnej správy v krajinách susedstva. Aj keď mal tento nástroj 
v posledných rokoch koncepčné nedostatky44 a záujem členských štátov EÚ oň 
klesal, v roku 2017 bola schválená príručka k twinningu, ktorej cieľom je napraviť 
väčšinu z týchto nedostatkov. 

Pridaná hodnota tohto nástroja pramení z unikátnej odbornosti orgánov verejnej 
správy členských štátov EÚ a z partnerskej povahy spolupráce. Zároveň môže 
tento nástroj posilniť iné nástroje, ako je rozpočtová podpora, pokiaľ je správne 
načasovaný45. 

6.39. Posudzovanie potrieb pomáha pri lepšom navrhovaní podpory EÚ s cielením 
pomoci na oblasti, kde je najviac potrebná, a v meniacom sa prostredí je veľmi 
dôležité. Pri vypracúvaní predchádzajúcich správ EDA sme zistili, že opatrenia EÚ nie 
vždy vychádzajú z komplexného posúdenia potrieb46. V hodnoteniach, ktoré sme 
preskúmali pri zostavovaní tejto správy, sa nie vždy uvádza, či sa posúdenie potrieb 
vykonalo47. 

GR NEAR uznáva potrebu zlepšiť monitorovanie ENI 

6.40. Iné správy Komisie obsahujú ďalšie ukazovatele, ktoré by mohli poskytnúť 
úplnejší obraz. Tieto ukazovatele poskytujú najmä hodnoty za GR NEAR (napr. jeho 
celkové kľúčové ukazovatele výkonnosti) ako celok alebo za všetky nástroje vonkajšej 
činnosti (napr. ukazovatele z výročných správ o činnosti, ako je počet spoločných 
programov uzavretých medzi Komisiou a členskými štátmi či počet investícií v rámci 

                                                      
44 Pozri našu osobitnú správu o Tunisku, bod 55. 

45 Pozri našu osobitnú správu o Maroku, body 50 – 52. 

46 Pozri našu osobitnú správu týkajúcu sa Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, 
body 16, 20 a 21. 

47 Pozri Tematické hodnotenie podpory správy hospodárskych záležitostí v oblasti rozširovania 
a susedných krajín. 
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investičného nástroja európskej susedskej politiky v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a energetickej efektívnosti). GR NEAR v súčasnosti zvažuje, ako tieto 
ukazovatele zosúladiť s existujúcimi monitorovacími systémami (pozri bod 6.31). 

Nedostatky v poznatkoch 

6.41. K jednotlivým špecifickým cieľom je k dispozícii len obmedzené množstvo 
dôkazov a chýbajú ukazovatele výsledkov, najmä pokiaľ ide o špecifický cieľ 5 Podpora 
dobrých susedských vzťahov. 

6.42. Ako sme konštatovali vo viacerých našich auditoch, pri monitorovaní 
jednotlivých projektov sa vyskytli viaceré nedostatky. Viaceré z ukazovateľov 
analyzovaných v našich správach neboli konkrétne48, chýbali v nich referenčné49 alebo 
cieľové hodnoty50 alebo sa výsledky nemonitorovali51. V našej najnovšej správe 
o kvalite údajov v rozpočtovej podpore sme zistili aj to, že ukazovatele vykazujú viaceré 
nedostatky. 

6.43. Ako sa uvádza v bode 6.18, pracovné dokumenty útvarov Komisie sú 
kľúčovým výstupom hodnotiaceho procesu. V prípade piatich52 z ôsmich skúmaných 
hodnotení však neboli k dispozícii žiadne pracovné dokumenty útvarov, čo znamená, 
že nebolo vydané posúdenie GR NEAR týkajúce sa záverov externých hodnotiteľov. Čo 
je dôležitejšie, zaznamenali sme nedostatky v posúdení troch oblastí záujmu: 

— v pracovnom dokumente útvarov Komisie o správe hospodárskych záležitostí sa 
závery hodnotenia schválili bez ohľadu na významné nedostatky v procese 
hodnotenia, 

                                                      
48 Pozri naše osobitné správy týkajúce sa Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, bod 49, 

a Tuniska, bod 55. 

49 Pozri naše osobitné správy týkajúce sa Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku, body 20, 
21 a 51, a Maroka, bod 48. 

50 Pozri našu osobitnú správu o Maroku, bod 48. 

51 Tamže, bod 47. 

52 Pozri hodnotenia zamerané na Azerbajdžan, udržateľnú spotrebu a výrobu, reformu sektora 
bezpečnosti, twinning a uplatňovanie zásad právneho štátu v krajinách susedstva 
a v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách na rozšírenie Únie. 
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— po negatívnom stanovisku výboru pre kontrolu regulácie ku kvalite pracovného 
dokumentu útvarov Komisie o hodnotení uplatňovania zásad právneho štátu sa 
Komisia rozhodla vydať len externé hodnotenie a nie pracovný dokument útvarov. 

— Komisia ukončila zmluvu na hodnotenie reformy verejnej správy a neuverejnilo sa 
žiadne hodnotenie. 

6.44. Medzi výdavkami v rámci viacročného programu a prejavením sa reálnych 
výsledkov dochádza k nevyhnutnému časovému oneskoreniu. K 1. januáru 2020 ešte 
nebolo vyčerpaných 58 % z celkovej sumy ENI na VFR 2014 – 2020 (pozri bod 6.30), čo 
znamená, že mnohé výsledky sa pravdepodobne prejavia až po roku 2020. V prípade 
všetkých nástrojov vonkajšej činnosti je Komisia povinná vypracovať záverečnú 
hodnotiacu správu za obdobie 2014 – 2020 v rámci priebežného preskúmania ďalšieho 
finančného obdobia53, ktoré sa uskutoční po roku 2022. 

Vytvorenie skutočnej a udržateľnej demokracie 

6.45. Ilustrácia 6.12 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 1 – vytvorenie skutočnej a udržateľnej demokracie. 

                                                      
53 Pozri článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 

z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. 
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Ilustrácia 6.12 – Prehľad ukazovateľov spojených so špecifickým cieľom 1 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Pri budovaní skutočnej a udržateľnej demokracie sa nedosiahol žiadny jasný pokrok 

6.46. Prvé dva ukazovatele v rámci tohto špecifického cieľa svedčia o pokroku, 
ktorý bol dosiahnutý pri politických reformách v krajinách južného a východného 
susedstva, kritériá posudzovania sú však nejasné. Tieto údaje sa prevzali z výročných 
správ o pokroku, ktoré sa už nevypracúvajú, a nikde nie je žiadny jasný odkaz 
na rovnocennú správu, ktorá by ich nahradila. Okrem toho, cieľová hodnota („ďalší 
pokrok“) a vykázané výsledky („určitý pokrok“) sú neurčité. 

6.47. GR NEAR meria pokrok partnerských krajín v dosahovaní skutočnej 
a udržateľnej demokracie aj pri rozhodovaní, či sa ich pridelené finančné prostriedky 
majú doplniť tzv. zastrešujúcimi programami. Pri externom hodnotení však 
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Ukazovateľ Pokrok plnenia cieľovej hodnoty
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nepresvedčivé 
údaje

nepresvedčivé 
údaje


nie

Vážené bodové hodnotenie podľa 
ôsmich externých zdrojov

vplyv

Dosiahnutý pokrok v politických 
reformách posúdený podľa 
relevantných správ – juh

Nezistené (bez vyčíslenej cieľovej hodnoty):
referenčná hodnota: neuvedená

cieľová hodnota: „ďalší pokrok“ 2020
najnovší údaj: „určitý pokrok“ (2019)

vplyv

Dosiahnutý pokrok v politických 
reformách posúdený podľa 
relevantných správ – východ

Nezistené (bez vyčíslenej cieľovej hodnoty):
referenčná hodnota: neuvedená

cieľová hodnota: „ďalší pokrok“ 2020
najnovší údaj: „určitý pokrok“ (2019)

vplyv
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nesprístupnilo kritériá používané na toto posudzovanie a účinnosť zastrešujúcich 
programov bola obmedzená54. 

6.48. Tretím ukazovateľom je vážené bodové hodnotenie (zo 100) prvkov, ako je 
korupcia, sloboda tlače, účinnosť štátnej správy a uplatňovanie zásad právneho štátu 
(priemer EÚ je 76,99). Ukazovateľ vplyvu ostal od roku 2015 na úrovni 40 a zaostal tak 
za čiastkovým cieľom na rok 2017 (42) a ešte výraznejšie za cieľovou hodnotou na rok 
2020 (44). Opatrenia na podporu dobrej správy vecí verejných a právneho štátu 
nepriniesli významné zlepšenie, čiastočne aj v dôsledku nestabilnej situácie55. 

6.49. V preskúmanom hodnotení uplatňovania zásad právneho štátu sa uvádza, 
že podpora EÚ bola najúčinnejšia tam, kde sa poskytovala dlhodobo a bola intenzívna, 
ako napríklad v prípade technickej pomoci v Gruzínsku. Napriek tomu sa dospelo 
k záveru, že uplatňovanie zásad právneho štátu je zložitá oblasť, v ktorej ani EÚ 
nedokázala úplne naplniť svoje vlastné očakávania. Udržateľnosť výsledkov sa oslabila 
aj nedostatkom politickej vôle a návrhom niektorých opatrení (napr. investície 
do súdov alebo väzenských zariadení sa nedoplnili podporou do iných oblastí, ako sú 
probačné služby56. 

Podpora udržateľného rozvoja 

6.50. Ilustrácia 6.13 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 4 – podpora udržateľného rozvoja. 

                                                      
54 Pozri hodnotenie ENI v polovici trvania: Externé hodnotenie nástroja európskeho susedstva 

(ENI), jún 2017, body 37, 41 a 42. 

55 Tamže, s. 11. 

56 Pozri Tematické hodnotenie podpory EÚ v oblasti právneho štátu v krajinách susedstva 
a v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách na pristúpenie (2010 – 2017) 
body ix, 66 a 67. 
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Ilustrácia 6.13 – Prehľad ukazovateľov spojených so špecifickým cieľom 4 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

Pozitívny trend v oblasti ľudského rozvoja a rozvoja podnikov 

6.51. Prvé dva ukazovatele sa týkajú mnohých krajín (v južnom, resp. východnom 
susedstve) s indexom ľudského rozvoja upraveným o nerovnosť (IHDI) nad 0,700 
(pre porovnanie, hodnoty IHDI v krajinách EÚ sa v roku 2018 pohybovali od 0,714 
v Bulharsku po 0,876 vo Fínsku). Údaje tohto ukazovateľa za rok 2018 ukazujú 
zlepšenie v južnom aj východnom susedstve, pričom všetky krajiny okrem jednej (Sýrie) 
prekročili limit 0,700. 

6.52. V prípade tretieho a štvrtého ukazovateľa, ktoré sa týkajú jednoduchosti 
podnikania, vidíme v každom regióne inú situáciu, aj keď v oboch prípadoch sa cieľové 
hodnoty darí dosahovať. Vo východnom susedstve sa predchádzajúci stúpajúci trend 
v roku 2019 mierne zvrátil, čím sa nakoniec dosiahnutie cieľovej hodnoty na rok 2020 
ohrozilo. V južnom susedstve bol tento ukazovateľ v roku 2014 pod referenčnou 
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vplyv
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hodnotou roku 2012, ale odvtedy došlo k zlepšeniu a cieľovú hodnotu do roku 2020 sa 
darí dosiahnuť. 

6.53. Obchodný potenciál medzi EÚ a krajinami južného a východného susedstva sa 
zvýšil. V najzraniteľnejších krajinách doplnila podporu z ENI makrofinančná pomoc, 
ktorá, aj keď nie je nástrojom ENI, zohrala rozhodujúcu úlohu pri predchádzaní 
hospodárskej recesii (v Tunisku), resp. jej prehĺbení (na Ukrajine). Čo je dôležitejšie, 
pomohla predísť výrazným škrtom v štátnom rozpočte57. 

Podpora dobrých susedských vzťahov 

6.54. Ilustrácia 6.14 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 5 – podpora dobrých susedských vzťahov. 

Ilustrácia 6.14 – Prehľad ukazovateľov spojených so špecifickým cieľom 5 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

                                                      
57 Pozri hodnotenie ENI v polovici trvania s. 12. 
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Určitý pokrok v oblasti politickej stability, najmä v reforme sektora bezpečnosti 

6.55. Vo východnom susedstve sa ukazovateľ politickej stability a absencie násilia 
v poslednom čase mierne zlepšil, ale v absolútnom vyjadrení nedošlo k žiadnemu 
pokroku. V južnom susedstve bola v dôsledku Arabskej jari situácia v súvislosti s týmto 
ukazovateľom na začiatku zložitá58. Odvtedy sa dosiahol pokrok, ale stále sa nepodarilo 
vrátiť ani na referenčnú úroveň. Tieto ukazovatele však podliehajú aj vonkajším 
faktorom, a preto neumožňujú priamo merať výkonnosť ENI v súvislosti s týmto 
špecifickým cieľom. 

6.56. V hodnotení reformy sektora bezpečnosti sa v súvislosti so špecifickými 
cieľmi 3 aj 5 konštatovalo zlepšenie. Viaceré krajiny východného susedstva naplnili 
požiadavky na bezvízový režim59. V hodnotení sa konštatoval určitý pokrok 
aj v Libanone (spolupráca medzi bezpečnostnými agentúrami) a na Ukrajine 
(organizačná štruktúra pohraničnej stráže sa zmenila z polovojenskej na civilnú). 
Na Ukrajine sa však zistil aj odpor voči reformám (právne prepisy o polícii, armáde 
a bezpečnostnej službe) a podobne to bolo aj v Gruzínsku (beztrestnosť príslušníkov 
orgánov presadzovania práva) a Palestíne (zneužívanie systému súdnictva 
na potláčanie opozície)60. 

  

                                                      
58 Hodnota za rok 2014 bola štyri krajiny (s percentilom nad 0 – 10), pričom referenčná 

hodnota z roku 2011 bola sedem krajín. 

59 Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina naplnili požiadavky na právny rámec a inštitucionálnu 
kapacitu, aj keď požiadavky na Ukrajinu sa z politických dôvodov zmiernili (pozri 
Hodnotenie podpory EÚ v oblasti reformy sektora bezpečnosti v oblasti rozširovania 
a susedných krajín, 2018, s. 39). 

60 Tamže, body 54 – 57. 
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Výsledky testovania výkonnosti 
transakcií 
6.57. V rámci našej práce súvisiacej s vyhlásením o vierohodnosti za rok 2019 sme 
preskúmali výkonnosť piatich projektov DCI a troch projektov ENI. V troch projektoch 
DCI sme zistili problémy vo výkonnosti: v dvoch došlo k oneskoreniu realizácie, 
v dôsledku čoho sa nepodarí dosiahnuť všetky plánované výstupy a výsledky 
do príslušného termínu, a jeden (pozri rámček 6.3) nemá stanovenú žiadnu cieľovú 
hodnotu na meranie výkonnosti. Problémy v oblasti výkonnosti sme však nezistili 
v žiadnom zo skúmaných projektov ENI. 

Rámček 6.3 

Projekt DCI bez jasných cieľových hodnôt 

V roku 2013 Komisia podpísala s rozvojovou bankou dohodu o delegovaní týkajúcu 
sa príspevku na rozvoj Južnej Afriky prostredníctvom inovatívnych finančných 
nástrojov. V tom čase prijímateľ určil šesť ukazovateľov výkonnosti, nestanovil 
však žiadne cieľové hodnoty ani čiastkové ciele, ktoré by umožňovali účinne 
sledovať výkonnosť projektu. Počas našej návštevy na mieste v roku 2019 Komisia 
potvrdila, že s príjemcom spolupracuje na stanovení jasných cieľových hodnôt 
výkonnosti. V apríli 2020 však ešte stále nebola uzavretá žiadna dohoda 
o cieľových hodnotách. 
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Závery 
6.58. Správy Komisie na vysokej úrovni neposkytujú dostatok údajov na posúdenie 
výkonnosti DCI (pozri bod 6.12). Z dostupných údajov bolo možné vyvodiť len 
predbežné závery o výkonnosti ENI v súvislosti s jeho všeobecným cieľom vytvoriť 
oblasť spoločnej prosperity a dobrých vzťahov s krajinami južného a východného 
susedstva EÚ. Pokrok pri dosahovaní tohto cieľa bol vo východnom susedstve väčší ako 
v južnom susedstve (pozri body 6.34, 6.35 a 6.55). 

6.59. Z ukazovateľov uvedených v týchto správach vyplynul všeobecný pozitívny 
trend z hľadiska zmierňovania chudoby, rodovej rovnosti vo vzdelávaní, počtu dohôd 
s krajinami susedstva a ľudského rozvoja. Zároveň z nich vyplynul zhoršujúci sa trend 
v oblastiach upevňovania demokracie, právneho štátu a politickej stability (pozri 
ilustráciu 6.4 – ilustráciu 6.7 a ilustráciu 6.10 – ilustráciu 6.14). Tieto ukazovatele však 
neposkytli žiadne údaje o výkonnosti samotných programov, ale skôr o kontexte, 
v ktorom sa realizujú. Výber ukazovateľov neumožnil získať jasný prehľad o tom, 
do akej miery programy prinášali očakávané výstupy a výsledky a ako tieto prispievajú 
k dosahovaniu očakávaných vplyvov programov (pozri body 6.12 a 6.34). 

6.60. V správach o výkonnosti na vysokej úrovni sa zdôrazňuje náročný kontext, 
v ktorom sa nástroje DCI a ENI využívajú, ako aj prekážky pri presadzovaní demokracie 
(pozri body 6.26 a 6.46). Vykázal sa však uspokojivý pokrok v oblasti udržateľného 
rozvoja (pozri body 6.22 a 6.52). 

6.61. Z ostatných hodnotení a výročných správ Komisie, ako aj z našich správ 
o auditoch vyplynulo menej pozitívne hodnotenie vo vzťahu k cieľu DCI a ENI upevniť 
a podporovať demokraciu (pozri body 6.27, 6.47 a 6.49) o vzťahu k cieľu ENI 
podporovať dobré susedské vzťahy (pozri bod 6.56). Napriek zisteným nedostatkom 
v návrhu a realizácii programov (pozri body 6.14-6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39 – 6.43, 
6.49), nájdeme v nich aj príklady oblastí, kde sa dosiahol pokrok: udržateľná spotreba 
a výroba (pozri rámček 6.1) a projekty s technickými cieľmi (pozri bod 6.38), ako 
aj príklady nástrojov, ktoré pomohli rýchlejšie dosiahnuť výsledky (trustové fondy EÚ) 
(pozri bod 6.13) alebo lepšie zacielenej podpory (twinning) (pozri rámček 6.2). 

6.62. Do konca roku 2019 Komisia vyčerpala približne 40 % z celkového rozpočtu 
na nástroje DCI a ENI. Rozhodnutia o výdavkoch v budúcich dvoch rokoch teda budú 
mať vplyv na to, do akej miery Komisia dosiahne stanovené ciele týchto programov. Po 
roku 2022 budú predmetom záverečného hodnotenia po roku 2022 (pozri body 6.20 a 
6.44).  
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Prílohy 

Príloha 6.1 – Ciele DCI a ENI 
VŠEOBECNÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚĆASŤ NÁŠHO 
VÝBERU? 

DCI VC1 

Podpora udržateľného a inkluzívneho 
rozvoja v partnerských krajinách 
a regiónoch a presadzovanie demokracie, 
právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných a dodržiavania ľudských práv, 
ako sa predpokladá v Zmluve o EÚ, 
s hlavným cieľom odstrániť chudobu. 

Odstraňovanie 
chudoby ÁNO 

ENI VC1 

Vytvorenie oblasti spoločnej prosperity 
a dobrého susedstva zahŕňajúcej Úniu 
a partnerské krajiny rozvíjaním 
osobitného vzťahu založeného 
na spolupráci, mieri a bezpečnosti, 
vzájomnej zodpovednosti a spoločnom 
záväzku k všeobecným hodnotám 
demokracie, právneho štátu 
a rešpektovaniu ľudských práv podľa 
Zmluvy o EÚ. 

Vytvorenie oblasti 
spoločnej 
prosperity 
a dobrého 
susedstva 

ÁNO 

 

ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚĆASŤ NÁŠHO 
VÝBERU? 

DCI ŠC1 
Posilňovanie udržateľného 
hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho rozvoja 

Presadzovanie 
udržateľného 
rozvoja 

ÁNO 

DCI ŠC2 

Konsolidácia a podpora demokracie, 
právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných, ľudských práv a príslušných 
zásad medzinárodného práva 

Upevnenie 
a podpora 
demokracie 

ÁNO 

ENI ŠC1 

Presadzovanie ľudských práv a základných 
slobôd, právneho štátu, zásad rovnosti 
a boja proti diskriminácii vo všetkých jej 
formách, budovanie prehĺbenej 
a udržateľnej demokracie, podpora dobrej 
správy vecí verejných, boj proti korupcii, 
posilnenie inštitucionálnych kapacít 
na všetkých úrovniach a rozvoj aktívnej 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov 

Vytvorenie 
skutočnej 
a udržateľnej 
demokracie 

ÁNO 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

ČÍSLO CIEĽA ÚPLNÉ ZNENIE CIEĽA 
SKRÁTENÁ VERZIA 
POUŽÍVANÁ 
V TEJTO KAPITOLE 

SÚĆASŤ NÁŠHO 
VÝBERU? 

ENI ŠC2 

Dosiahnutie postupnej integrácie 
na vnútorný trh Únie a rozšírenej 
odvetvovej a medziodvetvovej 
spolupráce, a to aj prostredníctvom 
legislatívnej aproximácie a regulačnej 
konvergencie s právnymi predpismi Únie 
a ďalšími dôležitými medzinárodnými 
normami, ako aj zlepšovaním prístupu 
na trh, napr. aj prostredníctvom 
prehĺbených a komplexných zón voľného 
obchodu, a súvisiacim budovaním 
inštitúcií a investíciami, najmä v oblasti 
vzájomného prepojenia 

Dosiahnutie 
integrácie 
na vnútorný trh EÚ 

NIE 

ENI ŠC3 

Vytváranie podmienok pre lepšiu 
organizáciu legálnej migrácie a podporu 
dobre riadenej mobility ľudí, 
pre vykonávanie existujúcich alebo 
budúcich dohôd uzatvorených v súlade 
s globálnym prístupom k migrácii 
a mobilite a pre podporu kontaktov medzi 
ľuďmi, predovšetkým pokiaľ ide 
o kultúrne, vzdelávacie, profesijné 
a športové činnosti 

Podpora dobre 
riadenej mobility NIE 

ENI ŠC4 

Podpora inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rozvoja vo všetkých 
aspektoch; zmierňovanie chudoby 
vrátane rozvoja súkromného sektora 
a zmierňovania sociálneho vylúčenia; 
podpora budovania kapacít, vzdelávania, 
najmä vysokoškolského, technológií, 
výskumu a inovácií; podpora vnútornej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; rozvoj vidieka; verejné 
zdravie; ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy a odolnosť voči 
katastrofám 

Podpora 
udržateľného 
rozvoja 

ÁNO 

ENI ŠC5 

Presadzovanie budovania dôvery, dobrých 
susedských vzťahov a ďalších opatrení 
prispievajúcich k bezpečnosti vo všetkých 
jej formách a na predchádzanie 
konfliktom vrátane dlhodobých konfliktov 
a na ich urovnávanie 

Podpora dobrých 
susedských 
vzťahov 

ÁNO 

ENI ŠC6 
Rozšírenie subregionálnej, regionálnej 
a celosusedskej spolupráce, ako 
aj cezhraničnej spolupráce 

Posilnenie 
regionálnej 
spolupráce 

NIE 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021. 
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Kapitola 7 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 
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Úvod 
7.1. Každý rok posudzujeme, do akej miery vykonali kontrolované subjekty 
opatrenia v reakcii na naše odporúčania. Táto kontrola prijatia opatrení na základe 
našich odporúčaní je dôležitým krokom v cykle auditu. Poskytuje nám spätnú väzbu 
o tom, či kontrolované subjekty vykonali opatrenia, ktoré sme im odporučili, 
a či vyriešili problémy, na ktoré sme poukázali, a podnecuje ich k zavádzaniu našich 
odporúčaní. Je dôležitá pre koncipovanie a plánovanie budúcej audítorskej práce 
a sledovanie rizík. 

Analyzovali sme vykonávanie odporúčaní z roku 2016 
adresovaných Komisii a ďalším kontrolovaným subjektom 

7.2. Tento rok sme analyzovali odporúčania uvedené v 33 z 36 osobitných správ, 
ktoré sme uverejnili v roku 2016. Odporúčania uvedené v osobitnej správe č. 9/2016 – 
Vonkajšie výdavky EÚ na migráciu v krajinách južného Stredozemia a východného 
susedstva do roku 2014 a v osobitnej správe č. 32/2016 – Pomoc EÚ Ukrajine neboli 
zahrnuté do rozsahu tejto analýzy a kontrolu prijatia opatrení uvedených v týchto 
správach vykonáme v rámci samostatných auditov. Kontrolu prijatia odporúčaní 
uvedených v osobitnej správe č. 29/2016 – Jednotný mechanizmus dohľadu: dobrý 
začiatok, ale potreba ďalších zlepšení sme z dôvodov spojených s pandémiou 
ochorenia COVID-19 tiež odložili na neskôr.  

7.3. Spolu sme skontrolovali prijatie opatrení na základe 315 odporúčaní. 270 z nich 
bolo určených Komisii1. Zostávajúcich 45 odporúčaní bolo adresovaných iným 
kontrolovaným subjektom, napríklad Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej 
centrálnej banke a agentúram EÚ. Rovnako ako v minulosti odporúčania adresované 
členským štátom neboli predmetom tejto analýzy. V roku 2016 bolo takýchto 
odporúčaní 38.  

7.4. V rámci kontroly prijatia opatrení sme preskúmali dokumentáciu a uskutočnili 
rozhovory s kontrolovanými subjektmi. S cieľom zabezpečiť férové a vyvážené 
preskúmanie sme svoje zistenia zaslali kontrolovaným subjektom a ich odpovede sme 

                                                      
1 Komisii bolo adresovaných celkovo 284 odporúčaní. Štrnásť z nich pochádzalo z osobitných 

správ č. 9/2016 a 32/2016, ktoré neboli súčasťou našej kontroly. 
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zohľadnili v našej konečnej analýze. Výsledky našej práce odrážajú situáciu na konci 
mája 2020.  

Ako riešila Komisia naše odporúčania? 

7.5. Komisia vykonala v plnej miere 169 (63 %) z našich 270 odporúčaní. Vo väčšine 
ohľadov vykonala ďalších 38 (14 %).  

7.6. Spomedzi zostávajúcich odporúčaní Komisia vykonala v niektorých ohľadoch 39 
(14 %) a vôbec nevykonala 24 (9 %) odporúčaní (pozri rámček 7.1). V prílohe 7.1 je 
podrobnejšie uvedený stav vykonávania odporúčaní. Pri odporúčaniach, ktoré boli 
vykonané v niektorých ohľadoch, obsahuje aj stručný opis zlepšení a zostávajúcich 
nedostatkov.  

Rámček 7.1 

Vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich z našich auditov výkonnosti 
z roku 2016 a adresovaných Komisii 

 
Zdroj: EDA. 

63 %
14 %

14 %

9 %

Vykonané v plnej miere Vykonané vo väčšine ohľadov

Vykonané v niektorých ohľadoch Nevykonané
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7.7. V niektorých oblastiach Komisia reagovala na naše odporúčania mimoriadne 
pohotovo. V plnej miere alebo vo väčšine ohľadov vykonala odporúčania z 13 
osobitných správ. V rámčeku 7.2 uvádzame príklady. 

Rámček 7.2 

Príklady osobitných správ, z ktorých boli všetky odporúčania určené 
Komisii vykonané v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov  

o Osobitná správa č. 3/2016 – Boj proti eutrofizácii v Baltskom mori: potrebné 
sú ďalšie a účinnejšie opatrenia 

o Osobitná správa č. 16/2016 – Ciele EÚ v oblasti vzdelávania: programy sú 
zosúladené, ale v meraní výkonnosti sú nedostatky 

o Osobitná správa č. 20/2016 – Posilňovanie administratívnej kapacity v Čiernej 
Hore: došlo k pokroku, no v mnohých kľúčových oblastiach sú potrebné lepšie 
výsledky 

o Osobitná správa č. 25/2016 – Systém identifikácie poľnohospodárskych 
pozemkov: užitočný nástroj na určovanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorú 
možno poskytnúť podporu – jeho riadenie by sa však mohlo ďalej zlepšovať 

o Osobitná správa č. 35/2016 – Využívanie rozpočtovej podpory na zlepšenie 
mobilizácie domácich príjmov v subsaharskej Afrike 

7.8. V prípadoch, keď Komisia naše odporúčania nevykonala, najčastejším dôvodom 
bolo, že ich v samotnej osobitnej správe neprijala alebo ich prijala len čiastočne. Z 24 
odporúčaní, ktoré Komisia nevykonala, predtým neprijala 20 (pozri príklady v rámčeku 
7.3) 
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Rámček 7.3 

Príklady neprijatých odporúčaní, ktoré neboli vykonané 

Komisia neprijala odporúčanie 12 z osobitnej správy č. 19/2016 – Plnenie rozpočtu 
EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – poučenie z programového obdobia 
2007 – 2013. EDA požiadal Komisiu o vykonanie komparatívnej analýzy nákladov 
na vykonávanie grantov a vratnej finančnej podpory za obdobie 2014 – 2020, 
pretože sa domnieva, že presné informácie o týchto nákladoch by boli mimoriadne 
užitočné pri príprave legislatívnych návrhov na obdobie po roku 2020 
a pri určovaní primeranej úrovne technickej pomoci. Komisia toto odporúčanie 
neprijala z dôvodov realizovateľnosti, proporcionality a relevantnosti. Európsky 
parlament toto odporúčanie neskôr v rámci udeľovania absolutória za rok 20152 
dôrazne podporil. 

Komisia neprijala odporúčanie 6 z osobitnej správy č. 17/2016 – Inštitúcie EÚ 
môžu urobiť viac na uľahčenie prístupu k ich verejnému obstarávaniu. EDA 
odporučil, aby Komisia navrhla zmeny nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ, 
aby bolo umožnené rýchle preskúmanie sťažností uchádzačov, ktorí sa 
domnievajú, že sa k nim nepristupovalo spravodlivo. Odporučili sme, aby boli 
takéto preskúmania povinné pred tým, ako uchádzači predložia svoj prípad 
ombudsmanovi EÚ alebo iniciujú právne kroky na súdoch EÚ. Komisia toto 
odporúčanie neprijala s odôvodnením, že takéto zmeny nie sú potrebné, pretože 
nariadenie o rozpočtových pravidlách už obsahuje primerané ustanovenia v tejto 
oblasti. Európsky parlament neskôr v rámci udeľovania absolutória za rok 20153 
vyjadril súhlas s týmto odporúčaním. 

Komisia neprijala odporúčanie 3 z osobitnej správy č. 26/2016 – Zvýšenie účinnosti 
krížového plnenia a dosiahnutie zjednodušenia ostáva výzvou. EDA odporučil, 
že pre SPP po roku 2020 by Komisia mala navrhnúť úpravu pravidiel týkajúcich sa 
kontrol krížového plnenia na mieste, ktoré by umožnili účinnejšie zameranie 
kľúčových kontrolných bodov. Komisia odporúčanie neprijala s odôvodnením, 
že toto by krížové plnenie nezjednodušilo, ale de facto obmedzilo jeho rozsah. 
Mohlo by to viesť k uvoľneniu pravidiel týkajúcich sa kontrol na mieste, čo by 
v konečnom dôsledku oslabilo účinnosť krížového plnenia. Európsky parlament 
neskôr v rámci udeľovania absolutória za rok 20154 tiež požiadal Komisiu, 
aby so zreteľom na SPP po roku 2020 predstavila plán, ako zlepšiť pravidlá 
týkajúce sa kontrol krížového plnenia na mieste. 

                                                      
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o osobitných správach Dvora audítorov 

v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2015 (2016/2208(DEC)). 

3 Tamže. 

4 Tamže. 
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7.9. Komisia celkovo neprijala 27 odporúčaní z osobitných správ, ktoré sme 
uverejnili v roku 2016. 20 z týchto odporúčaní následne nebolo vykonaných, päť bolo 
vykonaných v niektorých ohľadoch a dve boli vykonané v plnej miere aj napriek tomu, 
že pôvodne prijaté neboli (pozri príklad v rámčeku 7.4). 

Rámček 7.4 

Príklad odporúčania, ktoré bolo vykonané napriek tomu, že pôvodne 
nebolo prijaté  

Komisia neprijala odporúčanie 2a) z osobitnej správy č. 34/2016 – Boj proti 
plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov 
v potravinovom dodávateľskom reťazci. Z našej analýzy však vyplynulo, že toto 
odporúčanie napriek tomu vykonala v rámci svojho návrhu SPP v júni 2018. 

7.10. Komisia monitoruje odporúčania, ktoré prijala, ale zatiaľ plne nevykonala, 
pomocou databázy5. Patria medzi ne odporúčania z našich osobitných správ z roku 
2015, ktoré zostali nevykonané od našej minuloročnej kontroly prijatia opatrení6. 
Komisia však vo svojej databáze nemá záznamy o tom, čo sa ďalej deje 
s odporúčaniami, ktoré považuje za vykonané, ani informácie o ich následnej kontrole, 
ani vtedy, keď ich EDA nepovažuje za plne vykonané. 

7.11. Pri našej minuloročnej kontrole prijatia opatrení7 sme dospeli k záveru, 
že Komisia zatiaľ plne nevykonala 62 odporúčaní uvedených v našich správach z roku 
2015. Tento rok zostalo z týchto 62 odporúčaní nevykonaných 51 a Komisia k nim už 
neprijíma následné opatrenia. Komisia neprijala 14 z týchto 51 odporúčaní už 
v samotných osobitných správach. Podľa jej názoru bolo zostávajúcich 37 odporúčaní 
plne vykonaných už v čase minuloročnej kontroly prijatia opatrení, no EDA bol 
opačného názoru. 

7.12. Komisia pokračuje v prijímaní následných opatrení k 11 zo 62 odporúčaní, 
ktoré zatiaľ neboli plne vykonané. Komisia podľa svojej databázy odvtedy v plnej miere 
vykonala štyri z týchto 11 odporúčaní (pozri príklad v rámčeku 7.5). Zvyšných sedem 

                                                      
5 Databáza RAD (z angl. Recommendations, Actions, Discharge – odporúčania, opatrenia, 

absolutórium). 

6 Pozri výročnú správu za rok 2018, body 3.72 až 3.78. 

7 Pozri výročnú správu za rok 2018, prílohu 3.3. 
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odporúčaní považuje za čiastočne vykonané a predpokladá, že väčšinu zvyšných krokov 
zavedie v roku 2020. 

Rámček 7.5 

Príklad odporúčania z roku 2015, ktoré Komisia považuje 
za vykonané od minuloročnej kontroly prijatia opatrení 

Pri minuloročnej kontrole prijatia opatrení, o ktorej sme informovali vo výročnej 
správe za rok 2018, sme dospeli k záveru, že odporúčanie 1a) z osobitnej správy 
č. 10/2015 – Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ 
v oblasti súdržnosti by sa malo zintenzívniť, bolo vykonané vo väčšine ohľadov.  

Odporučili sme rozšíriť funkcie databázy tak, aby mali používatelia prístup 
k väčšiemu množstvu informácií. Od minuloročnej kontroly Komisia databázu 
vylepšila. V dôsledku toho Komisia považuje odporúčanie 1a) za plne vykonané, 
hoci my sami sme nový systém zatiaľ nepreskúmali. 

Ako riešili naše odporúčania ostatné kontrolované subjekty? 

7.13. V roku 2016 štyri správy (pozri rámček 7.6) spadajúce do rozsahu našej 
kontroly obsahovali 45 odporúčaní, ktoré boli adresované iným kontrolovaným 
subjektom ako Komisii. Niektoré odporúčania boli určené niekoľkým rôznym 
kontrolovaným subjektom zároveň.  
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Rámček 7.6 

Osobitné správy z roku 2016 obsahujúce odporúčania adresované 
iným kontrolovaným subjektom ako Komisii 

o Osobitná správa č. 4/2016 – Európsky inovačný a technologický inštitút musí 
zmeniť svoje mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie 
na dosiahnutie očakávaného dosahu 

o Osobitná správa č. 7/2016 – Správa budov Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť vo svete 

o Osobitná správa č. 12/2016 – Používanie grantov agentúrami: nie vždy 
vhodné ani preukázateľne účinné; obsahuje odporúčania adresované 
Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskej 
environmentálnej agentúre, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín 
a Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších 
hraniciach 

o Osobitná správa č. 17/2016 – Inštitúcie EÚ môžu urobiť viac na uľahčenie 
prístupu k ich verejnému obstarávaniu; obsahuje odporúčania adresované 
Európskej komisii, Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie a Európskej 
centrálnej banke 

7.14. Ostatné inštitúcie a orgány EÚ vykonali väčší podiel odporúčaní, ktoré im boli 
adresované, ako Komisia. Inštitúcie a orgány EÚ vykonali v plnej miere 36 (80 %) zo 45 
odporúčaní, ktoré boli určené im, a ďalších päť (11 %) odporúčaní vykonali vo väčšine 
ohľadov (pozri rámček 7.7). Zvyšné štyri (9 %) odporúčania boli vykonané v niektorých 
ohľadoch. V prílohe 7.2 sa podrobnejšie uvádza stav odporúčaní a pri odporúčaniach, 
ktoré boli vykonané len v niektorých ohľadoch, aj stručný opis zlepšení a zostávajúcich 
nedostatkov. 
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Rámček 7.7 

Vykonávanie odporúčaní vyplývajúcich z našich auditov výkonnosti 
z roku 2016 a adresovaných iným kontrolovaným subjektom ako 
Komisii 

  

Zdroj: EDA. 

80 %

11 %

9 %

Vykonané v plnej miere Vykonané vo väčšine ohľadov

Vykonané v niektorých ohľadoch
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Záver 
7.15. Väčšina odporúčaní, ktoré vyplynuli z našich auditov výkonnosti, bola
vykonaná. Miera vykonávania odporúčaní je nižšia v prípade Komisie ako pri ostatných 
kontrolovaných subjektoch. V súvislosti s odporúčaniami, ktoré neboli vykonané alebo 
neboli vykonané v plnej miere, je stále priestor na dosiahnutie pokroku.  
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Prílohy 

Príloha 7.1 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2016 podľa jednotlivých správ – Európska komisia 

Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 1/2016 

Je systém Komisie 
na hodnotenie 
výkonnosti v súvislosti 
s príjmami 
poľnohospodárov 
dobre navrhnutý 
a vychádza 
zo spoľahlivých 
údajov? 

1 92 

Komisia zlepšila zber štatistických údajov 
tak, aby lepšie zachytávali životnú úroveň 
poľnohospodárov a poskytovali kvalitnejšie 
informácie o ich poľnohospodárskych 
príjmoch. Štatistiky Komisie však zatiaľ 
neposkytujú informácie o disponibilnom 
príjme poľnohospodárov, ktoré sú potrebné 
na ich porovnanie s disponibilným príjmom 
v iných odvetviach ekonomiky s cieľom 
zdôvodniť podporu príjmov 
poľnohospodárov z prostriedkov EÚ. 

2 (prvá 
zarážka) 94 

Komisia zmenila nariadenie o úhrnných 
účtoch pre poľnohospodárstvo s cieľom 
zosúladiť ho s normami národných účtov 
stanovenými v európskom systéme účtov 
(ESA 2010). Hoci zavedenie tejto zmeny 
bolo v zásade jednoduché, na odhad 
príjmov poľnohospodárov v niektorých 
krajinách mala táto zmena len malý vplyv, 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

prípadne nemala žiadny. Komisia zatiaľ 
nezačala prešetrovať, akým spôsobom 
posúdiť faktory, o ktorých Dvor audítorov 
zistil, že majú významný vplyv na príjmy 
poľnohospodárov. Komisia navyše doteraz 
nevypracovala návrh nariadenia, na základe 
ktorého by bol zber údajov o cenách 
pozemkov a nájomnom právnou 
požiadavkou. 

2 
(druhá 

zarážka) 
94 

Komisia rozhodla, že zber údajov 
na regionálnej úrovni bude právnou 
požiadavkou, zatiaľ však nevydala príslušný 
pozmeňujúci akt podľa nariadenia 
o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo.

2 (tretia 
zarážka) 94 X 

2 
(štvrtá 

zarážka) 
94 

Komisia začala upozorňovať 
na neporovnateľnosť ukazovateľov príjmov 
založených na úhrnných účtoch 
pre poľnohospodárstvo medzi jednotlivými 
členskými štátmi. Tieto ukazovatele príjmov 
sa však stále nepoužívajú správne.  

3 95 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

4 96 

Komisia získala a uverejnila zoznamy 
metód, ktoré používa 24 členských štátov 
na zostavenie úhrnných účtov 
pre poľnohospodárstvo, ako aj súvisiace 
správy o kvalite. Zatiaľ však ešte nevykonala 
posúdenie kvality týchto účtov za celú EÚ. 

5 98 

Komisia uskutočnila kontroly na mieste 
v troch členských štátoch a všetky členské 
štáty podnecuje k tomu, aby viac využívali 
potenciál systému. Takisto urobila kroky 
na zlepšenie údajov siete FADN. Komisia sa 
však s kontrolovanými členskými štátmi 
nedohodla na jasných harmonogramoch 
riešenia zistených nedostatkov. Štatistická 
presnosť prieskumov zatiaľ nie je známa, 
pretože sa čaká na výsledky štúdie, 
na ktorej sa pracuje od roku 2018 

6 (prvá 
zarážka) 100 

Komisia predstavila legislatívny návrh 
pre novú SPP po roku 2020. Podľa tohto 
návrhu sa pre každý členský štát vypracuje 
strategický plán SPP. Bude obsahovať 
operačné ciele, východiskové hodnoty, 
čiastkové ciele a cieľové hodnoty. Kým 
strategické plány SPP nebudú vypracované 
a schválené Komisiou, žiadne z uvedených 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

cieľov a hodnôt nie sú zavedené. Zatiaľ nie 
je jasné, ako by mohla Komisia zabezpečiť 
ambicióznosť cieľov v týchto plánoch, keďže 
v navrhovanom nariadení sa nevyžaduje 
predloženie dôkazu o východiskovej situácii, 
ktorý by Komisii umožnil posúdiť, nakoľko 
ambiciózne sú cieľové hodnoty. Takisto sa 
v ňom nevyžadujú ani vyčíslené cieľové 
hodnoty na úrovni EÚ. 

6 
(druhá 

zarážka) 
100 X 

6 (tretia 
zarážka) 100 X 

Osobitná 
správa 
č. 2/2016 

Správa o kontrole 
prijatia následných 
opatrení na základe 
osobitných správ 
Európskeho dvora 
audítorov za rok 2014 

29a) 

V roku 2016 Komisia začala dvakrát ročne 
vykonávať hodnotenie, v rámci ktorého sú 
generálne riaditeľstvá vyzvané, aby oznámili 
a analyzovali svoje nevyriešené 
odporúčania, súvisiace odpovede, 
opatrenia, zdôvodnenia, dátumy ukončenia 
a podporné dokumenty. Analýzu 
nevyriešených odporúčaní by však bolo 
možné zlepšiť tým, že sa vykáže, ktoré 
nápravné opatrenia napredujú v súlade 
s harmonogramom, a odpovede by zároveň 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

mohli zahŕňať viac faktov a jasnejšie odkazy 
na podporné dokumenty. Diskutuje sa 
o novej databáze.

29b) X 

29c) X 

29d) 

Komisia zaviedla kategóriu „čiastočne 
vykonané“ a monitoruje nevyriešené 
odporúčania. Z analýzy však vyplýva, že táto 
kategória sa nepoužíva komplexne 
a jednotne. Do tejto kategórie by bolo 
možné zahrnúť aj niektoré odporúčania 
v počiatočnej fáze (t. j. prijaté), ktoré sa 
nemonitorujú samostatne. 

Osobitná 
správa 
č. 3/2016 

Boj proti eutrofizácii 
v Baltskom mori: 
potrebné sú ďalšie 
a účinnejšie opatrenia 

1a) 117 X 

1b) 117 X 

2a) 121 X 

2b) 121 X 

2c) 121 X 

2d) 121 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

3 125 X 

Osobitná 
správa 
č. 4/2016 

Európsky inovačný 
a technologický 
inštitút musí zmeniť 
svoje mechanizmy 
vykonávania 
a niektoré prvky svojej 
koncepcie 
na dosiahnutie 
očakávaného dosahu 

1 106 X 

Osobitná 
správa 
č. 5/2016 

Zabezpečila Komisia 
účinné vykonávanie 
smernice o službách? 

1 112 X 

2 113 X 

3 114 X 

4 116 X 

5 117 X 

6 118 X 

7 119 

Komisia stanovila kroky na začatie postupov 
v prípade nesplnenia povinnosti bez 
použitia mechanizmu EU Pilot v snahe 
urýchliť celý proces v prípadoch, keď je to 
vhodné. Komisia nesúhlasila 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

s poskytovaním informácií o záležitostiach 
vyriešených prostredníctvom mechanizmu 
EU Pilot. 

8 120 X 

Osobitná 
správa 
č. 6/2016 

Programy eradikácie, 
kontroly 
a monitorovania, 
ktoré majú zabrániť 
šíreniu chorôb zvierat 

72a) 

Hoci Komisia vyvinula úsilie o zavedenie 
systému, ktorý by uľahčil výmenu 
epidemiologických informácií, v súčasnosti 
je obmedzený. Dôvodom je, že systém ADIS 
ešte nie je funkčný. Bude potrebné 
preskúmať, do akej miery zabezpečí systém 
ADIS pridanú hodnotu, pokiaľ ide 
o poskytnutie podrobnejších
epidemiologických informácií a uľahčenie
aktualizácie so systémom WAHIS +.

72b) X 

72c) X 

72d) X 

Osobitná 
správa 
č. 8/2016 

Železničná nákladná 
doprava v EÚ: stále 
nie na správnej dráhe 

1 97 X 

2a) 97 X 

2b) 97 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

3a) 97 X 

3b) 97 X 

4a) 97 

Matrice pre monitorovanie boli čiastočne 
vytvorené, neboli však stanovené priebežné 
cieľové hodnoty a kvalitu údajov je ešte 
potrebné zlepšiť. 

4b) 97 

Uskutočnený prieskum nezahŕňal široké 
spektrum či veľký počet používateľov 
železničnej siete a nevzťahuje sa na celú 
železničnú sieť. 

4c) 97 X 

5 97 X 

6a) 100 X 

6b) 100 X 

7a) 100 X 

7b) 100 X 

8 100 

Obchodné plány a stratégie správcov 
infraštruktúry sú zavedené a Komisia bola 
o nich informovaná, no proces overovania
je v počiatočnom štádiu.
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 10/2016 

Ďalšie zlepšenia 
potrebné 
na zabezpečenie 
účinného vykonávania 
postupu 
pri nadmernom 
deficite 

1 131 X 

1 131 X 

2 132 X 

3 135 X 

3 135 

Hoci zo správ z kontrol vyplýva, že Eurostat 
si vyžiadal určité údaje v priebehu kontrol 
na mieste, Eurostat musí ešte posúdiť 
zdroje týchto údajov a skontrolovať, či je 
proces ich zostavovania – od zdrojov údajov 
cez úpravy až po konečné údaje – v súlade 
s príslušnými normami. 

3 135 

Eurostat preskúmal a zlepšil svoje vnútorné 
postupy v súvislosti s harmonogramom 
uverejňovania správ z kontrol. K určitému 
zlepšeniu došlo v súvislosti s časom 
potrebným na uverejnenie týchto správ, 
Eurostat však stále nedodržiava interné 
usmernenia týkajúce sa uverejňovania 
dokumentov.  

4 136 X 

5 137 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

6 139 X 

7 (prvá 
zarážka) 141 X 

7 
(druhá 

zarážka) 
141 X 

7 (tretia 
zarážka) 141 X 

7 
(štvrtá 

zarážka) 
141 X 

8 143 

Komisia sa viac zameriava na dlhové 
zaťaženie a ukázala, že nástroje, ktoré sú 
k dispozícii v rámci reformovaného Paktu 
stability a rastu (PSR) možno účinne využiť 
na zlepšenie súladu s dlhovým pravidlom. 
Len budúce postupy pri nadmernom 
deficite poskytnú dôkazy o tom, či sú 
požadované úpravy reálnym a vierohodným 
konvergenčným postupom na dosiahnutie 
súladu s dlhovým pravidlom, najmä 
po zohľadnení začiatočnej úrovne dlhu. 
Komisia nešpecifikovala v odporúčaniach 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

týkajúcich sa postupu pri nadmernom 
deficite pre päť členských štátov, na ktoré 
sa vzťahoval tento postup, po uverejnení 
osobitnej správy č. 10/2016 ani ročné 
úrovne dlhu k HDP, ktoré by boli v súlade 
s hodnotami cieľového deficitu. Ďalšou 
záležitosťou, ktorá má na postup 
pri nadmernom deficite významný vplyv, je 
pandémia ochorenia COVID-19 a jej 
hospodárske dôsledky. 20. marca 2020 
Komisia prijala oznámenie o aktivácii 
všeobecnej únikovej doložky Paktu stability 
a rastu. Aktiváciu tejto doložky podporili 
23. marca 2020 ministri financií EÚ. Postupy
PSR sa týmto nepozastavujú, no členským
štátom to umožňuje odchýliť sa od
rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa
uplatňovali za bežných okolností. Komisia
preto 20. mája 2020 uverejnila niekoľko
správ podľa článku 126 ods. 3. Rade však
v tom čase nenavrhla uplatniť pri členských
štátoch postup pri nadmernom deficite.
Komisia vysvetlila, že dôvodom tohto
rozhodnutia bola mimoriadna neistota
spôsobená vypuknutím ochorenia COVID-
19, a to aj v súvislosti s koncipovaním
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

dôveryhodného spôsobu vypracovania 
fiškálnej politiky. 

9 145 X 

9 145 X 

10 147 X 

10 147 X 

11 149 X 

Osobitná 
správa 
č. 11/2016 

Posilňovanie 
administratívnej 
kapacity v bývalej 
Juhoslovanskej 
republike 
Macedónsko: 
obmedzený pokrok 
v zložitej situácii 

1i) 68 X 

1ii) 68 X 

1iii) 68 X 

2i) 69 X 

2ii) 69 X 

3 70 X 

4i) 71 X 

4ii) 71 X 

5 72 X 

6i) 73 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

6ii) 73 X 

6iii) 73 X 

6iv) 73 X 

Osobitná 
správa 
č. 13/2016 

Pomoc EÚ 
na posilnenie verejnej 
správy v Moldavsku 

1 77 X 

2 77 X 

3 77 X 

4 77 X 

5 77 X 

6 77 X 

Osobitná 
správa 
č. 14/2016 

Politické iniciatívy 
a finančná podpora EÚ 
na integráciu Rómov: 
výrazný pokrok 
za posledné 
desaťročie, no ďalšie 
úsilie je potrebné 
v praxi 

2a) 127 X 

2b) 127 X 

4 131 X 

7 131 X 

8a) 133 X 

8b) 133 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 15/2016 

Riadila Komisia účinne 
humanitárnu pomoc 
poskytnutú 
obyvateľstvu 
postihnutému 
konfliktom v oblasti 
Veľkých jazier 
v Afrike? 

1 58 X 

2 59 X 

3 60 X 

4 60 X 

5 61 X 

6 62 X 

7 62 X 

8 63 X 

Osobitná 
správa 
č. 16/2016 

Ciele EÚ v oblasti 
vzdelávania: programy 
sú zosúladené, 
ale v meraní 
výkonnosti sú 
nedostatky 

1 93 X 

2 (prvá 
zarážka) 93 X 

2 
(druhá 

zarážka) 
93 X 

4 93 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 17/2016 

Inštitúcie EÚ môžu 
urobiť viac 
na uľahčenie prístupu 
k ich verejnému 
obstarávaniu 

1 103 X 

2 104 X 

3 105 X 

4 105 X 

5 106 X 

6 107 X 

7 108 X 

8 108 X 

9 109 X 

Osobitná 
správa 
č. 18/2016 

Systém EÚ 
na certifikáciu 
udržateľných biopalív 

1a) 76 

V smernici o obnoviteľných zdrojoch 
energie II (RED II) sa nepriama zmena 
využívania pôdy (ILUC) rieši stanovením 
určitých limitov na výrobu biopalív, 
s ktorými sa spája vysoké riziko z hľadiska 
ILUC. V smernici RED II sa však neriešia 
potenciálne negatívne sociálno-ekonomické 
vplyvy, keďže tieto sú mimo právomoci 
Komisie pri posudzovaní dobrovoľných 
schém. Transpozícia smernice RED II preto 
ešte nie je dokončená. 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

1b) 76 X 

1c) 76 X 

2a) 77 X 

2b) 77 X 

3a) 78 

Vykonávacie akty majú byť prijaté 
do 30. júna 2021, zatiaľ však neboli 
vymedzené „primerané opatrenia“, ktoré 
má prijať Komisia v prípade, keď členské 
štáty vyjadria obavy. Samotná Komisia 
nemá jasnú priamu právomoc vykonávať 
kontroly v členských štátoch, aby overila, 
či sú certifikačné operácie schém v súlade 
s normami. 

3b) 78 

Najnovší vzor posúdenia Komisie obsahuje 
bod, ktorý priamo odkazuje na systémy 
sťažností. Existencia systému sťažností sa 
však nespomína v žiadnom zo súčasných 
právne záväzných dokumentov. Tento vzor 
je okrem toho neúplný, pretože nezahŕňa 
žiadne z konkrétnych prvkov, ktoré sme 
vymenovali v našom odporúčaní.  

4 79 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

5 80 X 

Osobitná 
správa 
č. 19/2016 

Plnenie rozpočtu EÚ 
prostredníctvom 
finančných nástrojov – 
poučenie 
z programového 
obdobia 2007 – 2013 

1a) 151 X 

1b) 151 X 

2 151 X 

3 154 

Komisie stanovila definície „pákového 
efektu“ v príslušných nariadeniach, ako 
aj dodatočné usmernenie k výpočtu. Otázka 
izolovania zdrojov, získaných vďaka 
financiám EÚ, sa však nerieši 
ani v definíciách ani v usmernení. To 
znamená, že pákový pomer bude 
v niektorých prípadoch stále 
nadhodnotený. 

4 154 X 

5 154 X 

6 154 X 

7 154 X 

8 157 X 

9 157 X 

10a) 162 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

10b) 162 X 

11a) 162 X 

12 162 X 

Osobitná 
správa 
č. 20/2016 

Posilňovanie 
administratívnej 
kapacity v Čiernej 
Hore: došlo k pokroku, 
no v mnohých 
kľúčových oblastiach 
sú potrebné lepšie 
výsledky 

1 42 X 

2 44 X 

3i) 45 X 

3ii) 45 X 

4i) 46 X 

4ii) 46 X 

5 47 X 

Osobitná 
správa 
č. 21/2016 

Predvstupová pomoc 
EÚ na posilnenie 
administratívnej 
kapacity na západnom 
Balkáne: metaaudit 

1 68 X 

2 69 X 

3 72 X 

4 74 X 

5 75 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 22/2016 

Programy pomoci EÚ 
na vyraďovanie 
jadrových zariadení 
z prevádzky v Litve, 
Bulharsku 
a na Slovensku: od 
roku 2011 sa dosiahol 
určitý pokrok, 
ale prichádzajú 
závažné výzvy 

1c) 111 X 

2a) 112 X 

4 117 X 

5 117 X 

6 118 X 

7 119 X 

8 120 X 

Osobitná 
správa 
č. 23/2016 

Námorná doprava 
v EÚ: v rozbúrených 
vodách – príliš 
neúčinné 
a neudržateľné 
investície 

1a) 105 

Štúdie boli zrealizované a databáza TENtec 
je zavedená, aj keď obsahuje len 
obmedzené informácie o kapacite 
prístavov. Zatiaľ však nebol zavedený 
funkčný systém monitorovania 
na pravidelné sledovanie kapacity všetkých 
104 základných prístavov. 

1b) 105 X 

1c) 105 

Pracuje sa na najnovšej aktualizácii 
podrobného plánu vykonávania, plán 
rozvoja prístavov však zatiaľ nebol 
vypracovaný. 

2a) 110 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

2b) 110 X 

2c) 110 X 

3a) 110 X 

3b) 110 X 

4a) 110 X 

4b) 110 X 

5a) 114 X 

5b) 114 X 

5c) 114 X 

7a) 114 X 

7b) 114 X 

Osobitná 
správa 
č. 24/2016 

Potreba ďalšieho úsilia 
na zvyšovanie 
informovanosti 
o súlade s pravidlami
štátnej pomoci 
a na presadzovanie 
súladu s týmito 

1 117 X 

2a) 120 X 

2b) 120 X 

2c) 120 X 

3a) 122 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

pravidlami v rámci 
politiky súdržnosti 

4a) 124 X 

4b) 124 X 

4c) 124 X 

4d) 124 X 

4e) 124 X 

5a) 130 X 

5b) 130 X 

Osobitná 
správa 
č. 25/2016 

Systém identifikácie 
poľnohospodárskych 
pozemkov: užitočný 
nástroj na určovanie 
poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorú možno 
poskytnúť podporu – 
jeho riadenie by sa 
však mohlo ďalej 
zlepšovať 

2 76 X 

4 78 X 

5 80 X 

6 80 X 

Osobitná 
správa 
č. 26/2016 

Zvýšenie účinnosti 
krížového plnenia 
a dosiahnutie 

1 74 

Komisia zvažuje zavedenie ukazovateľa 
založeného na miere nedodržiavania 
pravidiel do súboru ukazovateľov pre SPP 
po roku 2020. Zatiaľ však nevypracovala 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

zjednodušenia ostáva 
výzvou 

súbor ukazovateľov na posúdenie 
výkonnosti krížového plnenia.  

2 75 

Komisia zlepšila výmenu informácií medzi 
útvarmi o porušeniach pravidiel krížového 
plnenia. GR ENV v súčasnosti analyzuje 
výsledky štatistík GR AGRI a v prípade 
potreby tieto dve generálne riaditeľstvá 
spoločne zanalyzujú potenciálne príčiny 
prípadných systémových porušení s cieľom 
navrhnúť riešenia. 

3 76 X 

4 77 X 

5 78 

Bola vytvorená a zavedená metodika 
na meranie nákladov spojených s krížovým 
plnením. Štúdia na zmeranie nákladov bola 
však jednorazová: nepoužila sa na zníženie 
nákladov na vykonávanie krížového plnenia 
ani na posúdenie toho, či boli vzniknuté 
náklady úmerné dosiahnutým výsledkom. 

6 79 

V návrhu SPP po roku 2020 sa stanovujú 
minimálne všeobecné požiadavky týkajúce 
sa sankcií. Systém kontroly a uplatňovania 
sankcií ostáva rovnaký a na jednotnejšie 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

uplatňovanie sankcií na úrovni EÚ je stále 
potrebné objasniť pojmy závažnosti, 
rozsahu, trvania, opakovania a úmyselnosti. 
Zatiaľ nie je rozhodnuté, či sa toto 
harmonizované uplatňovanie sankcií 
stanoví v rámci vykonávacích pravidiel 
alebo v delegovaných aktoch. 

Osobitná 
správa 
č. 27/2016 

Riadenie v Európskej 
komisii – osvedčené 
postupy? 

1 66 X 

2a) 66 X 

2b) 66 X 

2c) 66 X 

2d) 66 X 

2e) 66 X 

2f) 66 

Komisia zefektívnila informácie, ktoré sa 
poskytujú o úrovni chybovosti v správe 
AMPR. EDA v súčasnosti vykonáva audit, 
pri ktorom sa preskúma spoľahlivosť 
chybovostí zaznamenaných Komisiou 
v oblasti súdržnosti. 

2g) 66 X 

2h) 66 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 28/2016 

Zvládanie vážnych 
cezhraničných hrozieb 
pre zdravie v EÚ: 
dôležité kroky sa už 
podnikli, no treba 
urobiť ešte viac 

1a) 118 X 

1b) 118 X 

1c) 118 X 

1d) 118 X 

2a) 119 X 

2b) 119 X 

3a) 120 X 

3b) 120 X 

3c) 120 X 

4a) 121 X 

4b) 121 X 

4c) 121 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 30/2016 

Účinnosť podpory EÚ 
pre prioritné odvetvia 
v Hondurase 

1a) 64 X 

1b) 64 X 

1c) 64 X 

2a) 65 X 

2b) 65 X 

2c) 65 X 

3 66 X 

4 67 X 

Osobitná 
správa 
č. 31/2016 

Vynaložiť najmenej 
každé piate euro 
z rozpočtu EÚ 
na opatrenia v oblasti 
klímy: na tomto 
ambicióznom cieli sa 
pracuje, no hrozí 
vážne riziko, 
že nebude splnený 

1 95 X 

2a) 95 

Komisia zverejňuje každý rok vo svojej 
výročnej správe o riadení a vykonávaní, 
výkaze odhadov a v prehľade výkonnosti 
programu konsolidované informácie 
o pokroku plnenia celkového cieľa na úrovni
20 %. Tieto informácie sú zohľadnené 
aj v niektorých výročných správach 
o činnosti. Komisia však neuvádza úplné
informácie o pokroku dosahovania
konkrétnych cieľov klimatických opatrení
vo všetkých relevantných výročných
správach o činnosti.
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

2c) 95 X 

3 96 

Komisia financovala externú štúdiu 
o potrebách financovania s cieľom
preskúmať súčasné opatrenia týkajúce sa
zohľadňovania problematiky klímy
a sledovania výdavkov súvisiacich s klímou.
V hodnoteniach Komisie sa rozoberá, aké
financovanie je potrebné, aby bol splnený
cieľ zohľadňovania problematiky klímy, nie
však potreby súvisiace so zmenou klímy.

4 100 

V návrhu SPP na obdobie po roku 2020 sa 
koeficient znížil zo 100 % na 40 % v prípade 
platieb určených na prírodné alebo iné 
obmedzenia konkrétnej oblasti. 
Navrhovaný koeficient 100 % pre všetky 
záväzky v oblasti životného prostredia 
a klímy nie je v súlade so zásadou 
konzervatívnosti. 

5 102 X 

6a) 103 X 

6b) 103 
Komisia zahrnula do návrhov SPP po roku 
2020 a EFRR/KF po roku 2020 ukazovatele 
výsledkov súvisiace s klímou, no nie 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

vo všetkých oblastiach. Tieto oblasti tvoria 
vyše 70 % predpokladaného podielu 
výdavkov na klímu z celkového rozpočtu EÚ 
na obdobie 2021 – 2027. Stále však treba 
stanoviť ukazovatele týkajúce sa klímy 
vo všetkých oblastiach, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu klimatických cieľov 
(s výnimkou SPP a EFRR/KF, pre ktoré už 
návrhy existujú).  

6c) 103 X 

7a) 109 X 

7b) 109 

Komisia navrhla zvýšiť cieľ zohľadňovania 
problematiky klímy v SPP po roku 2020. 
Takisto navrhla zlepšiť požiadavky týkajúce 
sa klímy, a to prostredníctvom posilnenej 
podmienenosti. Napriek tomu, že Komisia 
je pevne odhodlaná riešiť zmenu klímy, 
v tomto štádiu zostáva nejasné, či to 
prispeje k zvýšeniu výdavkov na opatrenia 
v oblasti klímy. 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 33/2016 

Mechanizmus Únie 
v oblasti civilnej 
ochrany: koordinácia 
reakcií na katastrofy 
mimo EÚ bola 
vo všeobecnosti 
účinná 

1a) 74 X 

1b) 74 X 

1c) 74 X 

1d) 74 X 

2a) 74 X 

2b) 74 X 

2c) 74 X 

2d) 74 X 

3a) 74 X 

3b) 74 X 

3c) 74 X 

3d) 74 X 

4 74 X 

5a) 74 X 

5b) 74 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 34/2016 

Boj proti plytvaniu 
potravinami: 
príležitosť pre EÚ 
zlepšiť efektívnosť 
využívania zdrojov 
v potravinovom 
dodávateľskom reťazci 

1 84 

Rozšírenie mandátu platformy EÚ 
pre potravinové straty a plytvanie 
potravinami a ohlásenie novej priority, 
ktorou je európska zelená dohoda, 
poukazujú na význam boja proti plytvaniu 
potravinami v rámci politiky EÚ. Ešte treba 
vypracovať nový akčný plán, zatiaľ čo 
niektoré opatrenia z akčného plánu 
pre obehové hospodárstvo stále prebiehajú 
a očakáva sa, že budú dokončené v roku 
2021. 

2a) 86 X 

2b) 86 X 

2c) 86 

Úrad EFSA sa podieľa na vypracúvaní 
budúceho usmernenia a členské štáty si 
vymieňajú postupy v súvislosti 
s prerozdeľovaným nadbytočných potravín. 
Pre niektoré pripravované usmernenia bol 
teraz stanovený aktualizovaný dátum 
dokončenia 31. decembra 2021. 

3a) 87 

Usmernenie EÚ k darovaniu potravín bolo 
uverejnené v októbri 2017. Zdá sa, 
že mapovanie a analýza politiky 
a regulačného rámca v členských štátoch sú 

275



Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

pozastavené, čo vyvoláva pochybnosti 
o aktualizovanom dátume ukončenia
30. 6. 2020.

3b) 87 X 

3c) 87 X 

3d) 87 X 

Osobitná 
správa 
č. 35/2016 

Využívanie 
rozpočtovej podpory 
na zlepšenie 
mobilizácie domácich 
príjmov 
v subsaharskej Afrike 

1a) 70 X 

1b) 70 X 

2a) 72 X 

2b) 72 X 

3 73 X 

4 74 X 

5 75 X 

6 76 X 

Osobitná 
správa 
č. 36/2016 

Posúdenie opatrení 
na ukončenie 
programov v oblasti 
súdržnosti a rozvoja 

1 118 X 

2 127 
V návrhu Komisie týkajúcom sa obdobia 
po roku 2020 bol zavedený nový 
mechanizmus preskúmania výkonnosti. 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

vidieka v období 
2007 – 2013. 

Komisii umožňuje posúdiť, či boli 
dosiahnuté ciele programov a v prípade 
potreby stanoviť finančné opravy 
za nedostatočnú výkonnosť. Za EPFRV 
Komisia nepočíta mieru zvyškového rizika 
na úrovni programov zohľadniac pritom 
finančné opravy, ktoré sú výsledkom 
auditov súladu. Neexistuje preto uistenie, 
že zvyšková chybovosť programu 
neprekračuje úroveň významnosti. 

3 127 

Neplánuje sa vypracovanie žiadnej 
špecifickej správy o dosiahnutých 
výsledkoch a konečnom závere z ukončenia 
programového obdobia ako celku.  

4 131 

Určité zlepšenia sa dosiahli na zníženie 
prelínania období oprávnenosti, no časť 
tohto prelínania bude existovať aj naďalej. 
Pokiaľ ide o súdržnosť, členské štáty nie sú 
povinné predložiť všetky dokumenty 
o ukončení programov do šiestich mesiacov
po konečnom dátume oprávnenosti.

6 133 X 

7 141 X 
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Príloha 7.2 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2016 podľa jednotlivých správ – ostatné kontrolované 
subjekty 

Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

Osobitná 
správa 
č. 4/2016 

Európsky inovačný 
a technologický inštitút 
musí zmeniť svoje 
mechanizmy 
vykonávania a niektoré 
prvky svojej koncepcie 
na dosiahnutie 
očakávaného dosahu 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) 

2 107 X 

3 108 X 

4 109 X 

Osobitná 
správa 
č. 7/2016 

Správa budov 
Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť 
vo svete 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

1 68 X 

2 68 X 

3 70 X 

4 71 

Delegácie EÚ ukončili rokovania 
o nájomných zmluvách a podmienkach
týkajúcich sa kancelárií a rezidencií
a celkové podmienky sa oproti podmienkam
spred piatich rokov zlepšili. ESVČ má rast
výdavkov vo svojom rozpočte súvisiacich
s budovami pod kontrolou. Prehľad
portfólia (tzv. dashboard) na monitorovanie
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

trhových sadzieb delegácií EÚ a rezidencií 
však ešte stále nie je zavedený. Na pokrytie 
aspoň 50 najdrahších zmlúv týkajúcich sa 
kancelárií a rezidencií, ktoré sú v platnosti, 
treba vynaložiť osobitné úsilie. 

5 71 

Boli vytvorené štandardy oceňovania, ktoré 
majú uplatniť delegácie EÚ, a zorganizovali 
sa informačné stretnutia pre zamestnancov 
delegácií. Softvér na manažment budov 
Immogest bol aktualizovaný pomocou dát 
z opätovného oceňovania. Avšak na to, 
aby tento softvér úplne spĺňal všetky 
požiadavky, sú potrebné významné 
zlepšenia ako vloženie väčšieho množstva 
informácií o nákladoch 
na budovy/nájomnom, kategorizácia 
využiteľného priestoru (podľa typu 
používania) a informácie o spoločných 
priestoroch a súvisiacich nájmoch. 
Prepojenie softvéru Immogest s inými 
databázami je potrebné zlepšiť, aby sa 
znížila potreba manuálneho importovania 
údajov z iných systémov. 

6 72 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

7 72 

Zaznamenali sme, že ESVČ od roku 2015 
do roku 2019 zlepšila stanovovanie priorít 
pre stavebné práce, ktoré sa majú vykonať, 
a dohody, ktoré majú byť uzavreté 
v nasledujúcich dvoch rokoch. ESVČ musí 
ešte zlepšiť strednodobé plánovanie 
v súvislosti so svojimi budovami. Aj keď sa 
ESVČ domnieva, že sedemročný priebežný 
plán pokrýva veľmi dlhé obdobie, mala by 
vypracovať plán minimálne na tri až štyri 
roky a monitorovať jeho vykonávanie 
s osobitným dôrazom na výsledky, náklady 
a harmonogram. Takéto strednodobé 
plánovanie má zásadný význam 
pre konkrétnejšiu podporu stratégie ESVČ 
v oblasti budov. Dva hlavné plánovacie 
dokumenty (stratégia v oblasti budov 
a strednodobý plán) by sa mali zosúladiť. 

8 72 

V prípade približne 50 % zmlúv o nájmoch 
existuje teraz možnosť kúpy. Skvalitnenie 
informácií v spisoch o budovách 
a v prieskumoch trhu malo pozitívny vplyv 
na rozhodnutie o tom, či sa budova 
prenajme alebo kúpi. Stále však nie je 
zavedený prehľad portfólia ani analýza 
príležitostí na nájom alebo kúpu iniciované 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

ústredím a centrálne riadené. Je potrebné 
vyvinúť metódu na vykonávanie 
primeraných ekonomických analýz 
možností kúpy namiesto nájmu, ktorá by 
bola založená na vhodných ukazovateľoch 
ako čistá súčasná hodnota. Pre všetky 
možnosti by sa mal uplatniť ten istý 
ukazovateľ. V prípade kúpy by sa mala 
odhadnúť zvyšková (trhová) hodnota aktíva 
po skončení jeho životného cyklu 
a zohľadniť vo výpočte. 

Osobitná 
správa 
č. 12/2016 

Používanie grantov 
agentúrami: nie vždy 
vhodné 
ani preukázateľne 
účinné. 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 

1 53 X 

2 54 X 

4 56 X 

5 57 X 

Európska environmentálna agentúra (EEA) 

1 53 X 

2 54 X 

4 56 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

5 57 X 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

1 53 X 

2 54 X 

5 57 X 

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie 
(Frontex) 

1 53 X 

2 54 X 

3 55 X 

4 56 X 

5 57 X 

Osobitná 
správa 
č. 17/2016 

Inštitúcie EÚ môžu 
urobiť viac 
na uľahčenie prístupu 
k ich verejnému 
obstarávaniu 

Európsky parlament 

1 103 X 

3 105 X 

4 105 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

5 106 X 

7 108 X 

9 109 X 

Rada Európskej únie 

1 103 X 

3 105 X 

4 105 X 

5 106 X 

7 108 X 

9 109 X 

Európska centrálna banka 

1 103 X 

3 105 X 

4 105 X 

5 106 X 

7 108 X 
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Osobitná 
správa 

Názov správy Číslo Bod 
osobitnej 

správy 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 
vo väčšine 
ohľadov 

Vykonané v niektorých ohľadoch 
(krátky opis zlepšení a zostávajúcich 

nedostatkov) 

Nevykonané 

9 109 X 
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Dodatok 

Audítorský prístup a metodika auditu 
1) Naša metodika auditu výkonnosti je vymedzená v Príručke na vykonávanie auditu

výkonnosti, ktorá je dostupná na našom webovom sídle. Pri auditoch sa riadime
medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI)
na vykonávanie auditov výkonnosti.

ČASŤ 1 – kapitola 1: Výkonnostný rámec 

2) Každý rok preskúmame iný aspekt výkonnostného rámca. Témou tohtoročnej
správy je vykazovanie výkonnosti na vysokej úrovni zo strany Komisie v podobe
výročnej správy o riadení a výkonnosti a programových vyhlásení. Preskúmali
sme, či Komisia zaviedla dôkladný postup na vypracúvanie týchto správ a či správy
poskytujú jasný, celkový a vyvážený prehľad o výkonnosti výdavkových programov
EÚ.

3) S cieľom zodpovedať tieto otázky sme okrem iného preskúmali:

a) výročnú správu o riadení a výkonnosti za rok 2019 a za predchádzajúce roky;

b) programové vyhlásenia pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2021;

c) výročné správy o činnosti Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka (GR AGRI) a Generálneho riaditeľstva pre regionálnu
a mestskú politiku (GR REGIO) za rok 2019 a za predchádzajúce roky;

d) najnovšie a doterajšie súbory pokynov a vzorov na prípravu programových
vyhlásení a výročných správ o činnosti.

4) V rámci auditu sme uskutočnili audítorské kontroly v Komisii (generálny
sekretariát a Generálne riaditeľstvo pre rozpočet (GR BUDG), GR AGRI a GR
REGIO) s cieľom preskúmať a prediskutovať koncepciu a uplatňovanie postupov
týkajúcich sa:

a) zberu údajov o výkonnosti od členských štátov a kontroly ich kvality
a spoľahlivosti;

b) vypracúvania, revízie a prijímania výročných správ o činnosti, programových
vyhlásení a výročnej správy o riadení a výkonnosti.
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ČASŤ 2 – kapitoly 2 až 6: Výkonnosť výdavkových programov EÚ 

5) V kapitolách 2 až 6 analyzujeme výsledky dosiahnuté prostredníctvom programov 
EÚ realizovaných v okruhoch 1a, 1b, 2, 3 a 4 viacročného finančného rámca (VFR) 
na obdobie 2014 – 2020. Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií 
o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali 
výdavkové programy EÚ. 

Naša vzorka 

6) VFR na obdobie 2014 – 2020 zahŕňa 58 výdavkových programov. Na posúdenie 
sme vybrali vzorku deviatich (pozri tabuľku 1). Za každý okruh VFR sme vybrali 
dva programy (okrem okruhu 3 VFR, ktorý je najmenší a za ktorý sme vybrali len 
jeden program). Vyberali sme spomedzi štyroch najväčších programov (podľa 
rozpočtu) v rámci každého okruhu VFR. Ak to bolo možné, volili sme páry úzko 
súvisiacich programov (okruhy 1b, 2 a 3), pri ktorých možno predpokladať, 
že niektoré z výsledkov vyprodukujú spoločne. Týchto deväť výdavkových 
programov spoločne predstavuje 74 % všetkých platieb uhradených do konca roka 
2019 na základe súčasných záväzkov VFR. 

Tabuľka 1 – Naša vzorka výdavkových programov pre kapitoly 2 až 6 

Kapitola Okruh VFR Vybraný výdavkový program 

2 
1a: 
Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť 

Horizont 2020; 
Európsky fond pre strategické investície 

3 
1b: Hospodárska, 
sociálna a územná 
súdržnosť 

Európsky fond regionálneho rozvoja; 
Kohézny fond 

4 2: Udržateľný rast: 
prírodné zdroje 

Európsky poľnohospodársky záručný fond; 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka 

5 3: Bezpečnosť 
a občianstvo Fond pre azyl, migráciu a integráciu 

6 4: Globálna Európa Nástroj rozvojovej spolupráce; 
nástroj európskeho susedstva 

Zdroj: EDA. 

7) Každý výdavkový program má 1 až 20 cieľov (všeobecné a/alebo špecifické). 
Výkonnosť výdavkových programov sme preskúmali na základe vybraných cieľov 
(pozri prílohy 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 a 6.1). Zahrnuli sme všetky všeobecné ciele 
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a vybrané špecifické ciele, ktoré boli zvolené pre svoju významnosť a prepojenie 
so všeobecnými cieľmi a cieľmi EÚ na vyššej úrovni. 

Preskúmanie 

8) Pri posudzovaní sme vychádzali z informácií o výkonnosti, ktoré poskytla Komisia, 
vrátane: 

a) výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2019; 

b) príslušných programových vyhlásení pripojených k návrhu rozpočtu na rok 
2021; 

c) výročných správ o činnosti príslušných generálnych riaditeľstiev za rok 2019; 

d) hodnotení výkonnosti programov súčasného VFR a predchádzajúcich VFR; 

e) rôznych správ o výkonnosti špecifických programov. 

9) Tieto informácie sme doplnili o najnovšie zistenia, ktoré vyplynuli z našej 
audítorskej práce a preskúmaní. Vlastné výsledky sme nemali k dispozícii za všetky 
vybrané ciele programov. 

10) Overili sme hodnovernosť informácií Komisie o výkonnosti a ich súlad s našimi 
zisteniami, nekontrolovali sme však ich spoľahlivosť. 

11) Zamerali sme sa na najnovšie informácie týkajúce sa posledných verzií 
výdavkových programov EÚ vo VFR na obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na to, 
že ex post hodnotenia týchto programov budú vypracované až nejaký čas 
po uplynutí súčasného obdobia VFR a priebežné hodnotenia nie sú k dispozícii 
za všetky programy, často sme sa museli uchyľovať k informáciám o výkonnosti 
predchodcov týchto programov vo VFR na obdobie 2007 – 2013. Pri tom sme 
zohľadnili rozsah zmien v koncepcii a vo vykonávaní programov v týchto dvoch 
obdobiach. 

Analýza ukazovateľov 

12) Pri posudzovaní výkonnosti sme analyzovali informácie z ukazovateľov výkonnosti 
prezentovaných v príslušných programových vyhláseniach priložených k návrhu 
rozpočtu na rok 2021. Takisto sme ich porovnali s predchádzajúcimi 
programovými vyhláseniami. 

13) Na deväť programov v našej vzorke sa vzťahuje spolu 262 ukazovateľov, čo je viac, 
ako je vyčíslených v samotných programových vyhláseniach. Dôvodom je, 
že ukazovatele v programových vyhláseniach často pozostávajú z dvoch alebo 
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viacerých čiastkových ukazovateľov, pričom každý z nich má samostatné 
východiskové hodnoty, cieľové hodnoty a súbory skutočne dosiahnutých hodnôt. 
My sme každý z takýchto čiastkových ukazovateľov rátali ako samostatný 
ukazovateľ. 

14) Všetky ukazovatele sme klasifikovali ako ukazovatele vstupov, výstupov, 
výsledkov a vplyvu. Hoci v právnych predpisoch k niektorým programom sa 
postupovalo rovnako, Komisia neklasifikuje všetky svoje ukazovatele takýmto 
spôsobom. V niektorých prípadoch sa môže klasifikácia, ktorá je založená 
na usmerneniach Komisie o lepšej právnej regulácii, líšiť od klasifikácie v právnych 
predpisoch. 

15) Naša analýza ukazovateľov zahŕňala výpočet doterajšieho pokroku v snahe 
dosiahnuť cieľovú hodnotu, pričom v každom prípade sme použili relevantnú 
východiskovú hodnotu (pozri tabuľku 2). To je možné len vtedy, keď sú k dispozícii 
kvantifikované údaje o východiskovej hodnote, cieľovej hodnote a najnovších 
skutočných hodnotách. 

Tabuľka 2 – Výpočet pokroku v dosahovaní cieľovej hodnoty (na základe 
východiskovej hodnoty) 

Východisková 
hodnota 

Najaktuálnejšia 
skutočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota Výpočet 

Pokrok 
v dosahovaní 

cieľa 

20 40 70 (40-20)/(70-
20) 40 % 

Zdroj: EDA. 

16) Okrem toho sme posúdili, či plnenie každého ukazovateľa postupuje podľa plánu 
v snahe dosiahnuť cieľovú hodnotu, a tieto informácie prezentujeme v grafických 
prehľadoch ukazovateľov (pozri tabuľku 3). 

Tabuľka 3 – Grafické znázornenie analýzy postupu plnenia ukazovateľov 

Symbol Význam Poznámky 

 „na dobrej ceste“ 
Na základe dostupných údajov je 
pravdepodobné, že cieľová hodnota 
ukazovateľa bude splnená načas. 
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Symbol Význam Poznámky 

 
„na dobrej ceste“; 
bez vyčíslenej 
cieľovej hodnoty 

Na základe dostupných údajov je 
pravdepodobné, že cieľová hodnota 
ukazovateľa bude splnená načas. 
Cieľ nie je vyčíslený, je však dostatočne 
špecifický, aby bolo možné posúdiť 
pravdepodobnosť jeho splnenia. 

 „nie je na dobrej 
ceste“ 

Na základe dostupných údajov NIE je 
pravdepodobné, že cieľová hodnota 
ukazovateľa bude splnená načas. 

 

„nie je na dobrej 
ceste“; 
bez vyčíslenej 
cieľovej hodnoty 

Na základe dostupných údajov NIE je 
pravdepodobné, že cieľová hodnota 
ukazovateľa bude splnená načas. 
Cieľ nie je vyčíslený, je však dostatočne 
špecifický, aby bolo možné posúdiť 
pravdepodobnosť jeho splnenia. 

 Nejasné 
Na základe dostupných údajov nemožno 
s istotou určiť, či je pravdepodobné, že sa 
dosiahne cieľová hodnota ukazovateľa. 

 
Nejasné; 
bez vyčíslenej 
cieľovej hodnoty 

Na základe dostupných údajov nemožno 
s istotou určiť, či je pravdepodobné, že sa 
dosiahne cieľová hodnota ukazovateľa. 
Nie je vyčíslená cieľová hodnota 

Zdroj: EDA. 

17) V tabuľke 4 uvádzame príklady, ako sme posudzovali, či je príslušný ukazovateľ 
„na dobrej ceste“ splniť svoju cieľovú hodnotu, a vysvetľujeme naše kritériá. Tieto 
kritériá sme neuplatňovali automaticky a ukazovatele sme preskúmavali 
jednotlivo na základe dostupných informácií v kombinácii s odborným úsudkom. 

Tabuľka 4 – Príklady posudzovania toho, či je plnenie „na dobrej ceste“ 

Informácie 
v programových 

vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ (2018): 
100 

NIE JE NA 
DOBREJ CESTE 

Kritérium: Ak bol stanovený čiastkový 
cieľ na rok, za ktorý máme najnovšie 
údaje, a tento čiastkový cieľ bol 
splnený, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“. 
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Informácie 
v programových 

vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Najaktuálnejšia 
hodnota: (2018): 90 
Predchádzajúce hodnoty: 
(2017): 80; (2016): 70 

Zdôvodnenie: Čiastkový cieľ nebol 
splnený. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ (2019): 
100 
Najaktuálnejšia 
hodnota: (2018): 90 
Predchádzajúce 
hodnoty: (2017): 80; 
(2016): 70 

NA DOBREJ 
CESTE 

Kritérium: Ak nebol stanovený 
čiastkový cieľ na rok, za ktorý máme 
najnovšie údaje, ale čiastkový cieľ bol 
stanovený na iný rok, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak je doterajší 
pokrok v súlade s týmto čiastkovým 
cieľom. 
 
Zdôvodnenie: Vzhľadom na stabilný 
pokrok v období 2016 – 2018 bude 
cieľová hodnota na rok 2019 
pravdepodobne dosiahnutá. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Najaktuálnejšia hodnota 
(2018): 80 
Predchádzajúce 
hodnoty: (2017): 75; 
(2016): 70, (2015): 60; 
(2014): 55 

NIE JE NA 
DOBREJ CESTE 

Kritérium: Ak nebol stanovený 
čiastkový cieľ, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak je doterajší pokrok 
vo všeobecnom súlade s lineárnym 
vývojom od východiskovej hodnoty 
k cieľovej hodnote alebo ak doterajšie 
skutočné hodnoty vykazujú viac 
„exponenciálny“ profil pokroku 
s pomalým začiatkom a so zrýchlením 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Zdôvodnenie: Pokrok plnenia cieľovej 
hodnoty je 30 %, výrazne 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať v polovici 
realizácie, a z doterajších skutočných 
hodnôt nevyplýva žiadne zrýchlenie. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Najaktuálnejšia hodnota 
(2018): 80 

NA DOBREJ 
CESTE 

Kritérium: Ak nebol stanovený 
čiastkový cieľ, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak je doterajší pokrok 
vo všeobecnom súlade s lineárnym 
vývojom od východiskovej hodnoty 
k cieľovej hodnote alebo ak doterajšie 
skutočné hodnoty vykazujú viac 
„exponenciálny“ profil pokroku 
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Informácie 
v programových 

vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Predchádzajúce 
hodnoty: (2017): 63; 
(2016): 55, (2015): 52; 
(2014): 51 

s pomalým začiatkom a so zrýchlením 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Zdôvodnenie: Pokrok plnenia cieľovej 
hodnoty je 30 %, výrazne 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať v polovici 
realizácie. Avšak z doteraz 
zaznamenaných skutočných údajov 
vyplýva jasné zrýchlenie, ktoré, ak sa 
udrží, povedie k pravdepodobnému 
dosiahnutiu cieľovej hodnoty. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
zvýšenie 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Najaktuálnejšia hodnota 
(2018): 60 
Predchádzajúce 
hodnoty: (2017): 56; 
(2016): 55, (2015): 52; 
(2014): 51 

„NA DOBREJ 
CESTE“; 
BEZ 
VYČÍSLENEJ 
CIEĽOVEJ 
HODNOTY 

Kritérium: Ak cieľová hodnota nie je 
vyčíslená, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak boli zatiaľ splnené 
podmienky na dosiahnutie cieľovej 
hodnoty alebo ak budú 
pravdepodobne splnené. 
 
Zdôvodnenie: Nevyčísleným cieľom je 
„zvýšenie“ a všetky doteraz 
zaznamenané hodnoty sú 
nad východiskovou hodnotou, preto 
podmienky na dosiahnutie cieľovej 
hodnoty boli splnené. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
udržanie 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Najaktuálnejšia hodnota 
(2018): 40 
Predchádzajúce 
hodnoty: (2017): 46; 
(2016): 49, (2015): 52; 
(2014): 51 

NIE JE NA 
DOBREJ CESTE 

Kritérium: Ak cieľová hodnota nie je 
vyčíslená, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak boli splnené podmienky 
na dosiahnutie cieľovej hodnoty alebo 
ak budú pravdepodobne splnené. 
 
Zdôvodnenie: Cieľom je „udržanie“, 
t. j. dosiahnuť, aby sa cieľová hodnota 
rovnala východiskovej hodnote, 
no najnovšia skutočná hodnota je 20 % 
pod východiskovou hodnotou. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ: žiadny 

NEJASNÉ; 
BEZ 
VYČÍSLENEJ 
CIEĽOVEJ 
HODNOTY 

Kritérium: Ak nebol stanovený 
čiastkový cieľ, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak je doterajší pokrok 
vo všeobecnom súlade s lineárnym 
vývojom od východiskovej hodnoty 
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Informácie 
v programových 

vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Najaktuálnejšie 
hodnoty: (2018): 90 

k cieľovej hodnote alebo ak doterajšie 
skutočné hodnoty vykazujú viac 
„exponenciálny“ profil pokroku 
s pomalým začiatkom a so zrýchlením 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Zdôvodnenie: Pokrok plnenia cieľovej 
hodnoty je 40 %, čo je 
10 percentuálnych bodov 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať v polovici 
realizácie. K dispozícii nie sú žiadne 
ďalšie údaje, na základe ktorých by sa 
dalo určiť, či je pokrok pri dosahovaní 
cieľa lineárny alebo viac 
exponenciálny. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota: nie je 
stanovená 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Najaktuálnejšia hodnota 
(2018): 90 

NEJASNÉ; 
BEZ 
VYČÍSLENEJ 
CIEĽOVEJ 
HODNOTY 

Zdôvodnenie: Ak nie je stanovená 
cieľová hodnota, nie je možné posúdiť, 
či je plnenie ukazovateľa „na dobrej 
ceste“. 

Východisková hodnota 
(2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 
150 
Čiastkový cieľ (2019): 
100 
Najaktuálnejšia 
hodnota: žiadne údaje 

NEJASNÉ 

Zdôvodnenie: Ak neexistujú údaje 
o pokroku dosahovania cieľovej 
hodnoty, nie je možné posúdiť, či je 
plnenie ukazovateľa „na dobrej ceste“. 

Zdroj: EDA. 

18) Naša analýza ukazovateľov je založená na údajoch Komisie, ktoré neboli 
predmetom auditu. Naše posúdenie toho, či sú ukazovatele „na dobrej ceste“, je 
založené na analýze pravdepodobnosti, že sa dosiahne cieľová hodnota 
príslušného ukazovateľa. Táto analýza však nezahŕňa relevantnosť ukazovateľa 
vo vzťahu k cieľom a opatreniam programu ani to, či je cieľová hodnota 
dostatočne ambiciózna. Ukazovateľ napríklad nemusí byť ovplyvnený opatreniami 
vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota nemusí vyjadrovať dostatočné ambície. 
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Samotné ukazovatele preto nemusia byť nevyhnutne znakom splnenia cieľov 
programu. Celková analýza výkonnosti programu spočíva v analýze údajov 
z ukazovateľov, ako aj iných kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií. 

19) Napriek tomu sa domnievame, že ukazovatele spravidla umožňujú nahliadnuť 
do určitých aspektov výkonnosti programov. V kapitolách 2 až 6 správy 
prezentujeme grafické prehľady ukazovateľov. Okrem toho v kapitole 1 
a v príslušných prípadoch aj v texte pripojenom k prehľadom ukazovateľov sa 
vymedzujú limity informačnej hodnoty ukazovateľov. 

Testovanie výkonnosti transakcií 

20) Ďalšou časťou nášho auditu bolo posúdiť výkonnosť programov na základe vzorky 
transakcií otestovaných v priebehu našej práce na vyhlásení o vierohodnosti. 
Skontrolovali sme, či boli tieto transakcie v súlade s príslušnými cieľmi programov 
a či spĺňali alebo pravdepodobnej splnia cieľové hodnoty pre výkonnosť. 

ČASŤ 3 – Kapitola 7 – Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 

21) Kontrola prijímania opatrení na základe odporúčaní v našich osobitných správach 
je úlohou, ktorá sa opakuje. V kapitole 7 analyzujeme, do akej miery boli 
vykonané odporúčania, ktoré sme predložili v osobitných správach uverejnených 
v roku 2016. Odporúčania klasifikujeme ako vykonané v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov, v niektorých ohľadoch a nevykonané. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

„KAPITOLA 1 – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC“ 

ÚVOD 

Komisia pokladá za svoju najvyššiu prioritu výkonnosť výdavkov EÚ a zaviazala sa prezentovať 
kvalitné informácie o výkonnosti. Komisia víta prácu EDA týkajúcu sa výkonnosti rozpočtu EÚ 
a jeho uznanie zlepšení, ktoré Komisia dosiahla v podávaní správ o výkonnosti rozpočtu EÚ. Komisia 
bude pokračovať v zdokonaľovaní systému aj v budúcnosti, a to aj prostredníctvom vykonávania 
odporúčaní v oblastiach, ktoré si vyžadujú zlepšenie, ktoré EDA identifikoval v tejto správe. 
Posilnenie a zjednodušenie výkonnostného rámca pre viacročný finančný rámec na obdobie 2021 –
 2027 predstavuje kľúčovú príležitosť na dosiahnutie ďalšieho pokroku na základe získaných 
poznatkov.  

Kľúčové príklady zlepšení uskutočnených v posledných rokoch zahŕňajú prezentáciu informácií 
o výkonnosti v dokumente, ktorý bude syntetickejší a ľahšie čitateľný (prehľad výkonnosti
programov, PPO); zaradenie prehľadu výkonnosti programov ako prílohy k výročnej správe o riadení
a výkonnosti, čím sa prepoja rozpočtové postupy a postupy udelenia absolutória; systematické
posudzovanie výkonnosti programov v programových vyhláseniach a v prehľade výkonnosti
programov a skutočnosť, že správy sú vyváženejšie a zdôrazňujú úspechy aj oblasti, ktoré si vyžadujú
zlepšenie.

V kapitolách 2 – 6 tejto správy sa uvádza posúdenie EDA týkajúce sa výkonnosti deviatich vybraných 
výdavkových programov na konci roka 2019. Komisia sa domnieva, že tieto programy významne 
prispievajú k dosahovaniu priorít a cieľov EÚ. Z dostupných kvalitatívnych a kvantitatívnych 
informácií o výkonnosti na konci roka 2019 vyplýva, že programy napredujú smerom k dosiahnutiu 
cieľov stanovených na začiatku programového obdobia. Vykonávanie sa zrýchľuje, najmä pokiaľ ide 
o európske štrukturálne a investičné fondy, pre ktoré sú stanovené ciele do roku 2023. Konečné
závery týkajúce sa výkonnosti programov bude možné urobiť až po ukončení programov na základe
záverečných hodnotení.

1.3. Komisia zverejňuje mnoho správ týkajúcich sa výkonnosti všeobecne. Väčšina osobitných správ 
na ilustrácii 1.1 sa zameriava na výkonnosť rozpočtu EÚ. 

Prvá zarážka – oddiel 1 výročnej správy o riadení a výkonnosti poskytuje prehľad výkonnosti 
rozpočtu EÚ na vysokej úrovni so zameraním na kľúčové programy.  

Tento rok je správa doplnená o bližšie informácie o plnení jednotlivých programov, a to v rámci 
„prehľadu výkonnosti programov“ (príloha 1). Prehľad poskytuje zhrnutie kľúčových správ 
o výkonnosti z programových vyhlásení, ktoré tvoria súčasť návrhu rozpočtu na rok 2021.

Prvá zarážka – oddiel 2 venovaný vnútornej kontrole a finančnému riadeniu podáva správu 
o opatreniach, ktoré Komisia prijala s cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie rozpočtu EÚ.

Druhá zarážka – v programových vyhláseniach sa podávajú správy o výkonnosti výdavkových 
programov prostredníctvom kvantitatívnych informácií z ukazovateľov výkonnosti, ako aj 
kvalitatívnych informácií. Kvalitatívne informácie sú kľúčom k pochopeniu výkonnosti programu, 
okrem iného: politického a hospodárskeho kontextu, pozície programu v programovom cykle 
a identifikácie prvkov mimo kontroly Komisie, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu. 
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1.4. Pokiaľ ide o prílohu 1.1 týkajúcu sa následnej kontroly prijatia opatrení na základe odporúčania 5 
z roku 2016, ústredné útvary Komisie od roku 2017 zahŕňajú v pokynoch pre výročné správy 
o činnosti povinnosť, aby útvary zverejnili zdroje všetkých údajov o výkonnosti a posúdili 
spoľahlivosť týchto údajov. Údaje považované za nespoľahlivé by sa mali vyradiť, a to s výnimkou 
prípadov, keď ich útvary považujú za potrebné na zabezpečenie niektorých kontextových prvkov. 
V takých prípadoch by mali útvary v záujme transparentnosti uviesť vyhlásenie o odmietnutí 
zodpovednosti týkajúce sa kvality týchto údajov o výkonnosti. Pokiaľ ide o programové vyhlásenia, 
Komisia sa zaviazala uskutočňovať ďalšie zlepšenia, ako sa uvádza v odpovediach Komisie na túto 
správu. 

Pokiaľ ide o prílohu 1.1 týkajúcu sa následnej kontroly prijatia opatrení na základe odporúčania 6 
z roku 2016, Komisia čiastočne prijala toto odporúčanie, hoci jej celková prítomnosť na webe bola 
nedávno reorganizovaná do štruktúry portálu vrátane webových stránok obsahujúcich informácie 
o výkonnosti. 

Komisia vykonala konkrétne zlepšenia týkajúce sa prezentácie informácii o výkonnosti online1. Tieto 
zlepšenia sa týkali oblastí, ako je reorganizácia obsahu pre používateľsky ústretovejší prístup 
k dokumentom súvisiacim s výkonnosťou a výsledkami, lepší opis strategických a výkazových 
dokumentov, lepšia funkcia vyhľadávania pri dlhých zoznamoch dokumentov súvisiacich 
s výkonnosťou, ako aj zlepšenia týkajúce sa informačnej architektúry, označení a prepojení.  

Prijaté opatrenia odrážajú rozumné a zodpovedné používanie zdrojov, pričom sa pri informáciách 
o výkonnosti zohľadňuje veľkosť cieľovej skupiny. Prítomnosť Komisie na webe a informácie 
poskytované online sa neustále vyvíjajú na základe testovania, potrieb používateľov, organizačných 
cieľov a technológie.  

POSTUP VYPRACÚVANIA SPRÁV O VÝKONNOSTI NA VYSOKEJ ÚROVNI 

1.7. Tretia zarážka – programové vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2014, uverejnené v roku 2013, 
sa nevzťahovali na výkonnosť programov na roky 2007 – 2013 z dôvodu prechodu od vyhlásení 
o činnosti (zahŕňajúcich obdobie 2007 – 2013) k programovým vyhláseniam (zahŕňajúcim 
obdobie 2014 – 2020). 

1.11. Rozpočtový obežník poskytuje generálnym riaditeľstvám podrobné vysvetlenia týkajúce sa 
operačných krokov na vypracovanie prehľadu výkonnosti programov (oddiel 4.12). Ako sa uvádza 
v bode 1.6, prehľad výkonnosti programov poskytuje zhrnutie informácií uvedených v programových 
vyhláseniach, pre ktoré sa v rozpočtovom obežníku uvádzajú podrobné pokyny. Ústredné útvary 
navyše diskutujú o príprave prehľadu výkonnosti programov s útvarmi Komisie na vypočutiach 
o rozpočte na prípravu návrhu rozpočtu. 

1.12. Výberové kritériá pre ukazovatele uvedené v prehľade výkonnosti programov sú jasne 
stanovené v metodickej poznámke:  

• dostupnosť údajov, 
• relevantnosť ukazovateľa vo vzťahu k špecifickým cieľom a opatreniam programu. 

Rozdiel v pokroku medzi úplným zoznamom ukazovateľov z programových vyhlásení 
a ukazovateľmi vybranými v rámci prehľadu výkonnosti programov sa v jednotlivých programoch líši 
(v niektorých prípadoch od negatívnych po pozitívne rozdiely). 

                                                           
1  https://ec.europa.eu/info/strategy_sk. 
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Prehľad výkonnosti programov zahŕňa iba ukazovatele, pre ktoré sú k dispozícii údaje potrebné na 
výpočet ich pokroku pri dosahovaní cieľa. Táto požiadavka vysvetľuje časť rozdielu vo výpočte 
podielu ukazovateľov, ktoré sú „na dobrej ceste“, medzi programovými vyhláseniami a prehľadom 
výkonnosti programov. 

1.14. Komisia uznáva dôležitosť dostatočných a spoľahlivých informácií o výkonnosti a takisto sa 
zaviazala prezentovať kvalitné informácie o výkonnosti.  

Hoci Komisia nemôže v plnej miere kontrolovať ani zaručiť spoľahlivosť informácií o výkonnosti, 
podnikla kroky s cieľom zmierniť súvisiace riziká. 

1.15. Údaje prezentované v rôznych správach o výkonnosti sú založené na najnovších dostupných 
informáciách v čase podávania správ. Keď budú k dispozícii aktualizované údaje, ktoré okrem iného 
odrážajú oneskorenia pri zbere údajov v členských štátoch alebo inými tretími stranami, tieto údaje sa 
uvedú v ďalšom súbore programových vyhlásení. Takéto aktualizácie sú neodmysliteľnou črtou zberu 
údajov v zložitom a rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí. 

1.17. Na základe článkov 20 – 22 nariadenia o spoločných ustanoveniach (EÚ) č. 1303/2013 sa 
výkonnostná rezerva vzťahovala na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
rovnako ako na ostatné európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).  

GR AGRI sa zameralo na zabezpečenie robustnosti a spoľahlivosti hodnôt čiastkových cieľov a s tým 
súvisiaceho podávania správ. Rok pred preskúmaním výkonnosti sa proces vysvetlil vo Výbore pre 
rozvoj vidieka. GR AGRI ďalej v úzkom dialógu s členskými štátmi vykonalo dôkladnú kontrolu 
ukazovateľov výkonnostného rámca a ich nahlasovania. 

1.18. Prvá zarážka – audit bol vykonaný v začiatočnej fáze vykonávania spoločného rámca pre 
monitorovanie a hodnotenie (CMEF). Útvar pre vnútorný audit po následnom audite uznal rozsiahlu 
prácu, ktorú GR AGRI urobilo pri príprave SPP na obdobie 2021 – 2027 a s tým súvisiaceho rámca 
výkonnosti, monitorovania a hodnotenia (PMEF) s pozitívnymi účinkami presahovania na súčasné 
monitorovanie a podávanie správ o SPP na obdobie 2014 – 2020. 

Druhá zarážka – Komisia zdôrazňuje, že v reakcii na tri odporúčania, ktoré vydal útvar IAS vo svojej 
audítorskej správe o monitorovaní výkonnosti, generálne riaditeľstvá, v ktorých sa audit uskutočnil, 
pripravili akčný plán, ktorý Útvar Komisie pre vnútorný audit prijal 2. marca 2020.  

Dve odporúčania pre GR REGIO (jedno veľmi dôležité a jedno dôležité) boli Útvaru pre vnútorný 
audit vykázané ako vykonané v júli 2020 a tretie (veľmi dôležité) bude vykonané v plnej miere do 
konca roka 2022, ako sa uvádza v akčnom pláne. 

1.19. Ex ante hodnotenie (alebo posúdenie vplyvu) podporuje nové finančné programy a nástroje, 
zatiaľ čo retrospektívne (ex post) hodnotenie posudzuje fungovanie existujúcich programov 
a nástrojov (v súlade s usmerneniami a súborom nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu – nástroj č. 10 
a nástroj č. 43). Hodnotenie je posúdenie na základe dôkazov, do akej miery je existujúca intervencia 
účinná, efektívna, relevantná so zreteľom na súčasné potreby, koherentná vnútorne aj s inými 
intervenciami EÚ a akú pridanú hodnotu EÚ dosiahla. Ex ante a ex post hodnotenia posudzujú 
najvýznamnejšie vplyvy. Miera, do akej je možné posudzovať vplyv opatrení politiky, závisí od 
načasovania a povahy hodnotení, ako sa stanovuje v právnom základe, a často od údajov, ktoré 
poskytujú členské štáty a iní partneri alebo organizácie. 

1.22. Komisia sa zaviazala prezentovať kvalitné informácie o výkonnosti, čomu sa venuje osobitná 
pozornosť v pokynoch, ako aj pri príprave správ o výkonnosti. Hoci Komisia sa spolieha a naďalej sa 
bude spoliehať na členské štáty a iné strany, pokiaľ ide o poskytovanie spoľahlivých a včasných 
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informácií o výkonnosti, útvary Komisie dostali pokyny, aby zabezpečili, že akékoľvek pochybnosti 
o spoľahlivosti budú transparentne nahlásené. 

1.23. Údaje, ktoré sa považujú za nespoľahlivé, nie sú zahrnuté vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti. Pokiaľ ide o programové vyhlásenia, Komisia je povinná nahlasovať všetky 
ukazovatele výkonnosti stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa programu. Očakáva sa, že sa 
identifikujú zdroje údajov a upozorní sa na akékoľvek pochybnosti o ich spoľahlivosti, pričom táto 
povinnosť bude v budúcnosti jednoznačnejšie zahrnutá v stálych pokynoch týkajúcich sa 
rozpočtového obežníka. 

 

KVALITA SPRÁV O VÝKONNOSTI NA VYSOKEJ ÚROVNI 

1.24. Ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových vyhláseniach sú stanovené v príslušných 
právnych predpisoch. Existujú aspekty výkonnosti programu, ktoré ukazovatele nedokážu zachytiť 
alebo ich zachytia len čiastočne z dôvodu ich inherentných obmedzení. Napriek tomu sa Komisia vo 
všeobecnosti domnieva, že všetky ukazovatele sú relevantné na posudzovanie výkonnosti programov. 

Komisia má podľa nariadenia (EÚ) 2018/1046 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) povinnosť 
podávať v programových vyhláseniach správy o všetkých ukazovateľoch stanovených v právnych 
základoch výdavkových programov, ako ich odsúhlasil Európsky parlament a Rada na základe návrhu 
Komisie. 

1.25. Komisia v programových vyhláseniach a v prehľade výkonnosti programov k návrhu rozpočtu 
na rok 2021 ďalej zlepšila kvalitu informácií o výkonnosti, napríklad: 

• vo výpočte pokroku pri dosahovaní cieľa v prehľade výkonnosti programov tým, že doň zahrnula 
východiskové hodnoty (ak to bolo vhodné), a 

• zvolila konzistentnejší prístup pri používaní vzorcov. 

Komisia konštatuje, že sa musí zohľadniť uskutočniteľnosť a náklady, ako aj skutočnosť, že si to 
vyžaduje zodpovedajúci záväzok predovšetkým členských štátov a prijímateľov včas predkladať 
údaje vysokej kvality. 

Prvá zarážka – ukazovatele výstupov majú priamu súvislosť s intervenciou, a preto sú kľúčové pri 
monitorovaní výkonnosti programu.  

Vhodná kombinácia druhov ukazovateľov (vstupov, výstupov, výsledkov, vplyvu) závisí od 
charakteristík programu. 

Druhá zarážka – viac informácií o výkonnosti bude k dispozícii na konci cyklu VFR na 
obdobie 2014 – 2020, najmä pokiaľ ide o ukazovatele výsledkov a vplyvu. Skutočnosť, že dostupnosť 
informácií o výkonnosti je v prvých rokoch obmedzenejšia, odráža kombináciu rôznych druhov 
ukazovateľov výkonnosti. Z dôvodu zberu údajov alebo pre iné štrukturálne problémy sa nie všetky 
ukazovatele aktualizujú každoročne. Je to špecifickosť týchto ukazovateľov a nie otázka kvality. 
V prípade návrhu rozpočtu na rok 2021 nie sú k dispozícii údaje iba z 1 % ukazovateľov a 6 % 
ukazovateľov má informácie staršie než 2 roky. 

Tretia zarážka – Komisia sa domnieva, že existuje viacero kvalitatívnych cieľov, ktoré možno 
previesť do kvantitatívnych cieľov. To sa urobilo napríklad v prehľade výkonnosti programov pre 
ukazovatele EPZF. Výsledkom tohto prístupu je nižší percentuálny podiel ukazovateľov, pre ktoré nie 
je možné vypočítať pokrok pri dosahovaní cieľa.  

299



 

SK   SK 
 

Štvrtá zarážka – v prípade niektorých programov, napríklad v rámci zdieľaného riadenia, je revízia 
cieľov bežný postup, ako reagovať na vyvíjajúce sa sociálno-ekonomické okolnosti v členských 
štátoch alebo na zmeny v prideľovaní finančných prostriedkov. 

Pokiaľ ide o tabuľku 1.6, právny základ programu Horizont 20202 prvýkrát v programe pre výskum 
a inováciu spresňuje zoznam povinných kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré sa používajú 
v jeho systéme hodnotenia a monitorovania. Komisia v roku 2015, rok po začatí programu a v snahe 
o najväčšiu možnú transparentnosť, zverejnila komplexný prehľad3 všetkých ukazovateľov programu 
Horizont 2020. V prehľade boli predstavené definície, typ a zdroj údajov potrebných na ich výpočet, 
východiskové hodnoty, ak boli k dispozícii, a ciele stanovené do konca programu Horizont 2020, 
pričom sa odkazovalo aj na oneskorenie medzi koncom programu a dosiahnutím výstupov 
a výsledkov projektov. 

Metodika na stanovenie odhadu východiskových hodnôt a cieľov pre ukazovatele výkonnosti VFR na 
obdobie 2021 – 2027 bude zverejnená spolu so zoznamom nových ukazovateľov. 

1.26. Komisia sa domnieva, že tieto ciele vzájomne súvisia a dopĺňajú sa. Napríklad ciele súvisiace 
s klímou stanovené na medzinárodnej úrovni sú primerane zohľadnené v politických prioritách Únie 
a v cieľoch výdavkových programov. 

1.27. Komisia má dlhodobý záväzok v oblasti podpory rodovej rovnosti a v poslednom čase aj 
v súvislosti s vykonávaním cieľov v oblasti udržateľného rozvoja (SDG). Rodová rovnosť je 
podporovaná prostredníctvom rôznych politík a nástrojov EÚ, pričom 45 zo 60 výdavkových 
programov v súčasnom programovom období prispieva k cieľom v oblasti udržateľného rozvoja. 
Programové vyhlásenia majú dva oddiely venované podávaniu správ o príspevku programov 
k dosiahnutiu týchto priorít. 

Komisia sa neustále usiluje o zlepšenia v rámci svojho podávania správ. V návrhu rozpočtu na 
rok 2021 bol oddiel týkajúci sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja ďalej posilnený s cieľom 
prezentovať názorné príklady toho, ako jednotlivé programy prispievajú k príslušným cieľom 
v oblasti udržateľného rozvoja, a preukázať koherentnosť politík medzi návrhom rozpočtu EÚ 
a cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja. 

Navyše, ako sa uvádza v stratégii Komisie pre rodovú rovnosť, Komisia v súčasnosti pracuje na 
vývoji systému na sledovanie výdavkov súvisiacich s rodovou rovnosťou na programovej úrovni.  

Komisia okrem programových vyhlásení a výročnej správy o riadení a výkonnosti podáva správy 
o týchto prioritách aj v iných publikáciách (ako je napríklad monitorovacia správa Eurostatu 
o dosahovaní cieľov v oblasti udržateľného rozvoja vrátane cieľa v oblasti udržateľného rozvoja č. 5, 
ktorý sa týka rodovej rovnosti). 

1.28. Komisia víta pozitívny posudok EDA týkajúci sa zahrnutia prehľadu výkonnosti programov ako 
prílohy k výročnej správe o riadení a výkonnosti. Komisia sa domnieva, že toto zlepšenie podporí 
prepojenie medzi postupmi udelenia absolutória a rozpočtovými postupmi. 

1.30. Prvá zarážka – zásady správneho finančného riadenia (účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť) sú 
dôležité aspekty finančného riadenia v Komisii. To sa do značnej miery odzrkadľuje v oddiele 1 aj 
oddiele 2 výročnej správy o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ. 

                                                           
2  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf 

3  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf 
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Účinnosť sa zaoberá mierou dosahovania cieľov programu, a preto je výraznejšie zahrnutá do správ 
o výkonnosti. Informácie o hospodárnosti a efektívnosti programov nie sú každoročne k dispozícii. 
Tieto aspekty vo veľkej miere vychádzajú z regulačného rámca a zvyčajne sa merajú dlhodobejšie. 

1.32. Vplyv vonkajších faktorov závisí od charakteristík výdavkového programu EÚ. 

Napríklad program Horizont 2020 sa prevádzkuje vo všeobecne stabilnom prostredí a je menej 
ovplyvnený vonkajšími faktormi než iné programy. Pokiaľ však ide o krízy, ako je pandémia COVID-
19, výskum a inovácia patrili medzi prvé oblasti politiky, od ktorých sa očakávalo, že budú reagovať 
komplexným prístupom. Ako sa uvádza v programovom vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2021, 
program Horizont 2020 preukázal svoju schopnosť rýchlo reagovať na krízu spôsobenú pandémiou 
tým, že zmobilizoval celkovo viac než 1 miliardu EUR na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín. 

1.34. Komisia víta pozitívny záver EDA v súvislosti so systematickým zavádzaním oddielov 
o posúdení výkonnosti a bude sa naďalej usilovať o ďalšie zlepšenia v rámci podávania správ 
o výkonnosti v nadchádzajúcich rokoch. 

1.35. Komisia konštatuje, že v závislosti od príslušného programu by mohlo byť vhodnejšie zamerať 
sa v oddiele o posúdení výkonnosti na program ako celok alebo na určité prvky alebo piliere 
programu, ktoré preskupujú niekoľko špecifických cieľov.  

V prípade programu Horizont 2020 oddiel o posúdení výkonnosti v programovom vyhlásení k návrhu 
rozpočtu na rok 2021 zoskupuje analýzu výkonnosti programu podľa pilierov (excelentná veda, 
vedúce postavenie priemyslu, spoločenské výzvy). Takisto sa v ňom prezentujú ukazovatele 
a v závislosti od dostupnosti údajov aj pokrok pri dosahovaní cieľov a čiastkových cieľov v prípade 
všetkých 18 špecifických cieľov.  

Programové vyhlásenie k návrhu rozpočtu na rok 2021 pre EPZF poskytuje kvalitatívne informácie 
pre všetky tri všeobecné ciele a pre špecifické ciele 1, 2, 3 a 8, ako aj kvantitatívne informácie pre 
všetky špecifické ciele. 

Programové vyhlásenie k návrhu rozpočtu na rok 2021 pre ENI zahŕňa analýzu najnovších údajov 
o ukazovateľoch výkonnosti v oddiele, ktorý zodpovedá každému špecifickému cieľu. Komisia 
takisto zverejňuje komplexné informácie o výkonnosti vo svojej výročnej správe o vykonávaní 
nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti. 

1.36. Komisia sa vo všeobecnosti domnieva, že informácie prezentované v programových 
vyhláseniach a v prehľade výkonnosti programov primerane odzrkadľujú pokyny pre oddiely 
o výkonnosti. Na základe poznatkov získaných z tohtoročného prvého podávania správ sa Komisia 
bude usilovať o ďalšie zlepšenia v rámci podávania správ vrátane správ o výzvach súvisiacich 
s vykonávaním v budúcoročných programových vyhláseniach a v prehľade výkonnosti programov. 
Týka sa to otázky poskytovania hĺbkovej analýzy výkonnosti s jasným a stručným posúdením, ako aj 
zjednodušenia prezentácie informácií v oddieloch o vykonávaní a posúdení výkonnosti. 

1.39. Komisia víta záver EDA, že jej podávanie správ je vyváženejšie. Komisia sa domnieva, že 
výročná správa o riadení a výkonnosti a prehľad výkonnosti programov, ktorý je v súčasnosti 
neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy o riadení a výkonnosti, predstavujú vyvážený obraz 
o výkonnosti v rámci všetkých programov s príkladmi oblastí politiky, v ktorých možno dosiahnuť 
ďalšie zlepšenie, aj pokiaľ ide o poznatky získané z návrhov Komisie týkajúcich sa budúcej generácie 
programov. 
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Rámček 1.5 – Príklady vyváženého podávania správ v programových vyhláseniach 
a prehľadoch výkonnosti programov  

V prípade programu Horizont 2020 sa v programovom vyhlásení odkazuje na výzvy, ktorým program 
stále čelí, ako je potreba zlepšenia, pokiaľ ide o inovácie vytvárajúce trhy, preklenutie inovačnej 
priepasti a posilnenie vedúceho postavenia priemyslu. Navyše investície týkajúce sa opatrení v oblasti 
klímy ešte nedosiahli svoj cieľ.  

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

1.40. Komisia víta záver EDA, že jej podávanie správ sa naďalej zlepšuje. Zahŕňa to vytvorenie 
a následné zahrnutie prehľadu výkonnosti programov do výročnej správy o riadení a výkonnosti, 
zavedenie oddielov o posúdení výkonnosti do programových vyhlásení a do prehľadu výkonnosti 
programov, ako aj skutočnosť, že správy sú stále vyváženejšie vrátane pozitívnych aj negatívnych 
aspektov. 

Komisia sa bude usilovať o ďalšie zlepšenia v budúcoročných správach. V prvých rokoch nového 
obdobia VFR Komisia podá správu o najdôležitejších ukazovateľoch za obdobie 2014 – 2020 
v programových vyhláseniach a prehľadoch výkonnosti programov spolu s úplnými informáciami 
o programoch na obdobie 2021 – 2027, pričom súčasťou výročnej správy o riadení a výkonnosti budú 
súhrnné informácie. 

1.42. Komisia sa bude naďalej spoliehať na informácie o výkonnosti, ktoré poskytujú členské štáty 
a iní partneri alebo organizácie, a preto nemôže v plnej miere kontrolovať ani zaručiť spoľahlivosť 
informácií o výkonnosti. Komisia však súhlasí s tým, že je dôležité neustále zlepšovať kvalitu 
informácií o výkonnosti zahrnutých v programových vyhláseniach a vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti. Komisia sa zaviazala prezentovať kvalitné informácie o výkonnosti, čomu sa venuje 
osobitná pozornosť v pokynoch, ako aj pri príprave správ o výkonnosti.  

1.43. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby Komisia nahlasovala všetky 
ukazovatele stanovené v právnych základoch výdavkových programov. 

Z dôvodu zberu údajov alebo z iných štrukturálnych dôvodov sa nie všetky ukazovatele aktualizujú 
každoročne. Je to špecifickosť týchto ukazovateľov a nie otázka kvality. Viac informácií o výkonnosti 
bude k dispozícii na konci cyklu VFR na obdobie 2014 – 2020, najmä pokiaľ ide o ukazovatele 
výsledkov a vplyvu.  

V tomto roku Komisia pokračovala v zlepšovaní kvality informácií o výkonnosti, napríklad vo 
výpočte pokroku pri dosahovaní cieľa v rámci prehľadu výkonnosti programov, a to prostredníctvom 
zahrnutia východiskových hodnôt (ak je to vhodné) a konzistentnejšieho prístupu pri používaní 
vzorcov. 

Komisia konštatuje, že sa musí zohľadniť uskutočniteľnosť a náklady, ako aj skutočnosť, že si to 
vyžaduje zodpovedajúci záväzok predovšetkým členských štátov a prijímateľov včas predkladať 
údaje vysokej kvality. 

1.45. Zásady správneho finančného riadenia (účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť) sú zahrnuté 
v oddiele 1 aj oddiele 2 výročnej správy o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ.  

Účinnosť sa zaoberá mierou dosahovania cieľov programu, a preto je výraznejšie zahrnutá do správ 
o výkonnosti. Informácie o hospodárnosti a efektívnosti programov nie sú každoročne k dispozícii. 
Tieto aspekty vo veľkej miere vychádzajú z regulačného rámca a zvyčajne sa merajú dlhodobejšie. 
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Cieľom podávania výročných správ o výkonnosti nie je poskytnúť komplexné a podrobné posúdenie 
jednotlivých cieľov a faktorov ovplyvňujúcich program, ale skôr poskytnúť údaj o výkonnosti 
programu ako celku s upozornením v prípade, že si určité aspekty vyžadujú osobitnú pozornosť. 
V tejto súvislosti by mala byť analýza vonkajších faktorov v podávaní výročných správ primeraná.  

Komisia napriek tomu uznáva úlohu, ktorú zohrávajú vonkajšie faktory pri ovplyvňovaní celkovej 
výkonnosti programu. Uznáva potrebu zabezpečiť, aby sa kvantitatívna analýza doplnila posúdením 
kľúčových kvalitatívnych aspektov v závislosti od charakteristík príslušného programu. So zreteľom 
na túto skutočnosť sa Komisia zameria na zahrnutie systematickejšej analýzy vonkajších faktorov do 
programových vyhlásení pre nadchádzajúci cyklus podávania správ.  

1.46. Komisia víta uznanie EDA, že nové oddiely o posúdení výkonnosti v programových 
vyhláseniach a v prehľade výkonnosti programov predstavujú významný pozitívny krok smerom 
k jasnejšiemu, transparentnejšiemu a komplexnejšiemu podávaniu správ o výkonnosti. Komisia sa 
zaviazala neustále zlepšovať kvalitu podávania správ. Poznatky získané z tohto roku umožnia Komisii 
zlepšiť tento oddiel v nadchádzajúcich rokoch. 

1.47. Komisia víta záver EDA, že jej podávanie správ je vyváženejšie. Komisia sa bude neustále 
usilovať o zlepšenia v budúcoročných správach a prispôsobí rozpočtový obežník na základe 
poznatkov získaných z tohto roka. 

Odporúčanie 1: Komisia prijíma odporúčanie 1.  

Komisia má v úmysle naďalej poskytovať informácie o dokončení programov na obdobie 2014 –
 2020, pričom zohľadní rok, na ktorý sú stanovené konečné ciele programov (v mnohých prípadoch: 
rok 2023). Dovtedy sa uskutoční väčšina platieb za dokončenie programov na obdobie 2014 – 2020. 
Komisia prestane podávať správy, hneď ako súvisiace informácie nebudú užitočné. Komisia takisto 
podá správu o výsledkoch záverečných hodnotení programov na obdobie 2014 – 2020. 

Odporúčanie 2: Komisia prijíma odporúčanie 2. 

Komisia sa zaviazala prezentovať kvalitné informácie o výkonnosti, čomu sa venuje osobitná 
pozornosť v pokynoch, ako aj pri príprave správ o výkonnosti. Komisia je otvorená myšlienke 
posilniť spoľahlivosť a kvalitu poskytnutých informácií, ak je to možné, a jasne uviesť akékoľvek 
otázky týkajúce sa spoľahlivosti informácií prezentovaných v programových vyhláseniach a vo 
výročnej správe o riadení a výkonnosti. VFR na obdobie 2021 – 2027 umožní Komisii pokračovať 
v pokroku v tejto oblasti. Nemôže však v plnej miere kontrolovať ani zaručiť spoľahlivosť informácií 
o výkonnosti, ktoré poskytujú iní. 

Odporúčanie 3: Komisia prijíma odporúčanie 3. 

Komisia konštatuje význam kontroly výboru pre kontrolu regulácie pre zlepšenie kvality vybraných 
hodnotení a významnú úlohu, ktorú má šírenie poznatkov získaných z kontroly výboru pre kontrolu 
regulácie v prípade všetkých hodnotení, aby sa predišlo možným nedostatkom v počiatočnom 
metodickom návrhu. Komisia podporí toto šírenie tým, že bude naďalej organizovať odbornú prípravu 
a poskytovať interné usmernenia paralelne s osvetovými činnosťami výboru pre kontrolu regulácie.  

Odporúčanie 4: Komisia prijíma odporúčanie 4. 

Komisia zvýši transparentnosť a kvalitu podávania správ o výkonnosti pre ukazovatele VFR na 
obdobie 2021 – 2027, pričom bude okrem iného informovať o zdrojoch podkladových údajov 
a metodike použitej na stanovenie cieľov. Táto informácia bude zahrnutá do súboru dokumentov 
k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Odporúčanie 5: Komisia je aj naďalej odhodlaná prezentovať kvalitné informácie o výkonnosti. 
Bude sa naďalej usilovať o ďalšie zlepšenia v nadchádzajúcich rokoch prostredníctvom pokynov 
a prípravy správ o výkonnosti. 

a) Komisia prijíma odporúčanie 5 písm. a). 

Informácie o hospodárnosti a efektívnosti programov nie sú každoročne k dispozícii. Tieto aspekty vo 
veľkej miere vychádzajú z regulačného rámca a zvyčajne sa merajú dlhodobejšie. 

Komisia posilní podávanie správ o efektívnosti a hospodárnosti, keď budú tieto informácie 
k dispozícii. Také informácie sú zahrnuté napríklad v oddiele 1 aj oddiele 2 výročnej správy o riadení 
a výkonnosti rozpočtu EÚ.  

b) Komisia prijíma odporúčanie 5 písm. b). 

Komisia uznáva úlohu, ktorú zohrávajú vonkajšie faktory pri ovplyvňovaní celkovej výkonnosti 
programu. Uznáva potrebu zabezpečiť, aby sa kvantitatívna analýza doplnila posúdením kľúčových 
kvalitatívnych aspektov vrátane vonkajších faktorov v závislosti od charakteristík príslušného 
programu.  

Cieľom podávania výročných správ o výkonnosti je poskytnúť údaj o výkonnosti programu ako celku. 
V rámci toho sa Komisia zameria na to, aby sa do takej miery, do akej je to relevantné a do akej sú 
údaje k dispozícii, do programových vyhlásení pre nadchádzajúci cyklus podávania správ zahrnula 
systematickejšia analýza významných vonkajších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť 
programov. 

c) Komisia prijíma odporúčanie 5 písm. c). 

Komisia poskytuje posúdenia výkonnosti programov v programových vyhláseniach a prehľadoch 
výkonnosti programov. 

Navyše má Komisia v programových vyhláseniach k návrhu rozpočtu na rok 2022 v úmysle 
systematicky podávať správy o tom, či sú ukazovatele výkonnosti na dobrej ceste k dosiahnutiu 
cieľov. 

d) Komisia prijíma odporúčanie 5 písm. d). 

Komisia sa zaviazala neustále zlepšovať kvalitu podávania správ. Tento rok (návrh rozpočtu na 
rok 2021) programové vyhlásenia a prehľad výkonnosti programov prvýkrát zahŕňali osobitnú časť 
o posúdení výkonnosti. Na základe poznatkov získaných z tohto roka Komisia poskytne konkrétnejšie 
pokyny a zahrnie osvedčené postupy do rozpočtového obežníka pre nadchádzajúce roky s cieľom 
ďalej zlepšiť kvalitu oddielu o posúdení výkonnosti. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

„KAPITOLA 2 – KONKURENCIESCHOPNOSŤ PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ“ 

ÚVOD K PROGRAMU HORIZONT 2020 

Už viac ako 35 rokov intervenuje EÚ prostredníctvom po sebe nasledujúcich rámcových programov 
EÚ pre výskum a inovácie, pokiaľ je potrebné urobiť viac na úrovni EÚ a opatrenia na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni nepostačujú. Umožňujú rozdeliť riziká a predchádzať zdvojovaniu úsilia 
v jednotlivých krajinách združovaním a využívaním zdrojov na dosiahnutie kritického množstva. To 
umožňuje lepšie, rýchlejšie alebo efektívnejšie dosahovanie spoločných cieľov. Zameriavajú sa na 
podporu spolupráce a konkurencie založenej na excelentnosti v jednotlivých krajinách – a tým 
prekonávajú geografické, sektorové alebo disciplinárne hranice. 

Výskumné a inovačné projekty predstavujú dlhodobé úsilie založené na viacerých postupoch „pokus 
a omyl“ a konkrétne výsledky prinášajú často až po 15 – 20 rokoch, pričom tieto sa často líšia od 
prvotných úvah a očakávaní. Výkonnosť týchto investícií preto treba posudzovať takým spôsobom 
a s takým načasovaním, ktoré neodrádza od výskumu bez konkrétneho zamerania, od podstupovania 
rizika ani od inovačného správania. Analýzu ukazovateľov výstupov, výsledkov a vplyvov týchto 
investícií treba preto uviesť do kontextu kvalitatívnymi informáciami. 

Horizont 2020 je príťažlivý a dobre fungujúci program, ktorý je vnútorne dobre zosúladený a vysoko 
relevantný pre identifikované potreby a výzvy a prináša zreteľnú pridanú hodnotu EÚ na základe 
činností založených na excelentnosti, cezhraničnej spolupráci a mobilite. V dôsledku svojej 
príťažlivosti a obľúbenosti v rámci vedeckej komunity program vykazuje prílišný záujem. 

Cieľom programu Horizont Európa je ďalšie zjednodušenie a to tak, že sa bude viac spoliehať na 
paušálne financovanie zavedením racionalizovaného a zrozumiteľnejšieho prostredia európskych 
partnerstiev, do ktorých sú zapojené členské štáty, priemysel, občianska spoločnosť a finančné 
nadácie. V navrhovaných pravidlách politiky súdržnosti v rámci nového VFR sa ustanovujú konkrétne 
pravidlá v oblasti prevodu finančných prostriedkov medzi programami financovania EÚ, čím sa 
posilňujú okrem iného synergie medzi programom Horizont Európa a fondmi politiky súdržnosti. A 
napokon Horizont Európa predstaví nový rámec monitorovania vplyvu a podávania správ založený na 
jasne vymedzených kľúčových spôsoboch dosahovania vplyvu a na revidovanom súbore vhodných 
ukazovateľov, metodík a východiskových hodnôt. 

HORIZONT 2020 

2.12. Komisia konštatuje, že vybrané ukazovatele sú kontextové ukazovatele, a preto iba naznačujú 
nepriamy vplyv programu na dosahovanie všeobecného cieľa a nemerajú výsledok programu 
Horizont 2020 ako taký. Komisia konštatuje relevantnosť programu Horizont 2020 pri plnení cieľa 
stratégie Európa 2020 pre výskum a vývoj. Pripomína však, že program Horizont 2020 predstavuje 
menej než 10 % z celkových verejných investícií do výskumu a vývoja v EÚ. Na dosiahnutie tohto 
cieľa by preto bolo potrebné v prvom rade posilniť verejné a súkromné investície na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. 

Ilustrácia 2.4 – Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových 
vyhláseniach sú vo všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľov na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
dosahovanie cieľov zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci zodpovednosti 
Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 

Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 
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Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa, nemusí 
nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich 
cieľov. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

Ilustrácia 2.5 – Komisia konštatuje, že tri vybrané ukazovatele iba naznačujú nepriamy vplyv 
programu na všeobecný cieľ. 

2.13. Komisia posúdi cieľové hodnoty ukazovateľov v porovnaní s výsledkami niekoľko rokov po 
roku 2020, keď bude väčšina financovaných akcií ukončená. V závislosti od ukazovateľa nie sú 
predbežné výsledky projektu vždy oznamované riadne alebo načas, a preto sa nezapočítavajú do 
stanovených čiastkových cieľov alebo cieľov. 

2.14. Komisia konštatuje, že zjednodušenie a delegovanie úloh súvisiacich s vykonávaním na 
výkonné agentúry prispelo k zvýšeniu efektívnosti programu. 

Rámček 2.1 – Naše stanovisko k opatreniam na zjednodušenie programu Horizont 2020 

Podľa názoru Komisie sú pozitívne zistenia v správe EDA dôkazom pretrvávajúceho úsilia Komisie 
o zjednodušenie. Komisia v súlade s odporúčaniami EDA pokračovať v zjednodušovaní pripravila 
pilotný program paušálnych súm v rámci programu Horizont 2020 a zorganizovala komunikačné 
kampane v rôznych formátoch a obsah zameraný na konkrétne skupiny, ako sú MSP a noví účastníci, 
ktorí sa zdajú viac náchylní robiť chyby pri predkladaní žiadostí o úhradu nákladov. Horizont Európa, 
nový rámcový program na obdobie 2021 – 2027 bude pokračovať v nových iniciatívach, ako je 
napríklad širšia prijateľnosť zvyčajných postupov nákladového účtovníctva a intenzívnejšie 
využívanie zjednodušených foriem grantov na základe skúseností a poznatkov získaných z pilotného 
programu paušálnych súm programu Horizont 2020. Zároveň je kontinuita a konzistentnosť pre 
prijímateľov zaručená zachovaním zásady jednotného súboru pravidiel a osvedčeného modelu 
financovania programu Horizont 2020. 

2.15. Komisia súhlasí s názorom, že silný dôraz programu na spoluprácu, cezhraničný výskum 
a inovácie poskytuje osobitnú pridanú hodnotu EÚ. 

2.16. Komisia pravidelne informovala o problémoch a stratených príležitostiach, ktoré táto situácia 
prináša. Komisia vyjadruje poľutovanie nad nízkou mierou úspešnosti návrhov, ktorá je sčasti 
dôsledkom poklesu vnútroštátnych verejných investícií do výskumu a inovácií vo viacerých členských 
štátoch. Prílišný záujem a silná konkurencia pri získavaní grantov je zároveň spôsobom, ako 
dosiahnuť excelentnosť, čo zaručí vysokú kvalitu vybraných projektov, a dôkazom príťažlivosti 
programu. 

2.17. Známka excelentnosti bola prvým pokusom o vytvorenie konkrétnych synergií medzi 
programom Horizont 2020 a fondmi1. Komisia pripomína, že uznávanie tzv. známky excelentnosti je 
na uvážení vnútroštátnych a regionálnych orgánov. Komisia nemá právo ani úmysel presadzovať 
takéto uznávanie, hoci využíva všetky príležitosti na podporu jeho využívania. Hoci iniciatíva 
dosiahla určitú úroveň úspechu, Komisia uznáva, že jej vplyv bol obmedzený. Uľahčí však synergie 

                                                      
1  Fondy EŠIF tvorí: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) 

a Kohézny fond (KF). 
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medzi programom Horizont Európa a fondmi, na ktoré sa bude vzťahovať budúce nariadenie 
o spoločných ustanoveniach. 

2.18. Komisia súhlasí s názorom, že trojpilierová štruktúra programu je prínosná pre koherentnosť 
akcií v rámci programu. Problémy zistené v priebežnom hodnotení programu Horizont 2020 viedli 
najmä k racionalizácii a väčšej zrozumiteľnosti programu Horizont Európa v prostredí európskych 
partnerstiev, do ktorých sú zapojené členské štáty, priemysel, občianska spoločnosť a finančné 
nadácie2. V navrhovaných pravidlách politiky súdržnosti v rámci nového VFR sa navyše ustanovujú 
konkrétne pravidlá prevodu finančných prostriedkov medzi programami a nástrojmi financovania EÚ 
(napríklad z EFRR alebo ESF+ do programu Horizont Európa a naopak), čím sa posilňujú synergie 
medzi programami EÚ. 

2.19. Vzhľadom na to, že v rámci programu Horizont 2020 bola ukončená len malá časť projektov, je 
v tejto fáze ťažké predložiť úplné informácie o účinnosti programu. To sa uskutoční postupne 
v nasledujúcich rokoch. Komisia konštatuje, že obmedzené množstvo dostupných výstupov programu 
Horizont 2020 už teraz naznačuje pokrok v dosahovaní cieľov programu. Úplnejšie posúdenie 
účinnosti sa uskutoční v rámci ex post hodnotenia programu Horizont 2020 naplánovaného na 
rok 2023, ktoré bude zahŕňať dlhodobé účinky predchádzajúceho programu RP7 na základe 
kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. 

2.25. Komisia súhlasí, že cieľ stanovený v prípade počtu patentových prihlášok na základe 
priebežných údajov z programu RP7 bol možno nadhodnotený. Hoci ukazovateľ počtu udelených 
patentov je lepším nástrojom na meranie výkonnosti, úplné údaje o programe Horizont 2020 budú 
dostupné až niekoľko rokov po jeho skončení. Napríklad konanie o udelení európskeho patentu trvá 
približne tri až päť rokov od dátumu podania prihlášky. V súčasnosti sa pracuje na zlepšovaní zberu 
údajov pre program Horizont Európa na základe vývoja informačných technológií a posilneného 
prístupu k podávaniu správ o šírení a využívaní. 

2.26. Komisia pripomína, že v dôsledku toho, že neexistujú žiadne relevantné údaje, nebolo možné 
v prípade tohto ukazovateľa stanoviť cieľovú hodnotu ani čiastkové ciele. Komisia však na základe 
systematického zberu relevantných údajov bude môcť stanoviť riadne čiastkové ciele a cieľovú 
hodnotu programu Horizont Európa. 

2.27. Komisia konštatuje, že akcie v rámci piliera vedúceho postavenia priemyslu sa vyznačujú 
dobrou trhovou orientáciou a sú obľúbené u žiadateľov vrátane MSP. Komisia v súvislosti s MSP 
pripomína, že podiel finančných prostriedkov programu Horizont 2020 vyčlenených pre MSP 
dosiahol na konci roka 2019 24,74 %, čím prekonal cieľ 20 % stanovený na rok 2020, a bol podstatne 
vyšší než príslušný podiel programu RP7, ktorý dosiahol 17 %. Prekážky vo fáze predkladania 
žiadostí nezabránili tomuto výraznému zvýšeniu miery účasti MSP, ktoré sa pripisuje značnému úsiliu 
prilákať MSP do programu a zjednodušeniam vykonaným s cieľom uľahčiť ich účasť. Komisia si je 
vedomá pretrvávajúceho zaťaženia MSP pri vykonávaní projektov a nepretržite rieši tieto problémy 
organizovaním cielených komunikačných kampaní. 

2.28. Komisia konštatuje, že rozsiahle projekty financované akciami v rámci piliera Vedúce 
postavenie priemyslu prinášajú osobitnú pridanú hodnotu EÚ. 
                                                      
2  SWD(2018) 307 final, oddiel 3.2. 
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2.29. Komisia potvrdzuje, že ciele sú stanovené pre celý pilier Spoločenské výzvy a ich dosiahnutie 
možno posúdiť až na základe ukončenia všetkých akcií financovaných v rámci tohto piliera. 
Prezentácia skutočných hodnôt pre individuálny špecifický cieľ sa vykonala iba na informačné účely. 
Komisia zváži, ako túto prezentáciu do budúcnosti zlepšiť. 

2.33. Komisia víta pripomienku, že všetky hodnotené projekty vyhovujú programovému cieľu 
a uplatniteľnému pracovnému programu. Komisia okrem oznamovania podľa špecifického cieľa vyvíja 
systém podávania správ o portfóliu definovaný používateľmi, v rámci ktorého sú projekty zoskupené 
podľa relevantnosti ich portfólia a súhrnné výsledky a výstupy sa prezentujú zodpovedajúcim spôsobom. 
Komisia tak bude môcť riadne oznamovať príspevok Únie nielen ku všetkým špecifickým cieľom 
programu, ale aj k oblastiam výskumu, ktoré majú viac než jeden špecifický cieľ. 

2.34. V rámci výskumných a inovačných projektov sa vo väčšine prípadov dosahujú očakávané výstupy 
a výsledky. Napriek tomu sú však zo svojej podstaty riskantné a neisté. Uplatňuje sa postup monitorovania 
projektov s cieľom posúdiť dosiahnutý pokrok v projektoch a v prípade potreby prijať vhodné opatrenie. Nie 
je však možné vždy vopred zaručiť, že sa podarí dosiahnuť vedecké a technologické ciele. 

2.35. Komisia víta uznanie EDA, že v oblasti výskumu a inovácií prirodzene existuje značný časový odstup 
medzi financovaním projektov, dosiahnutím výsledkov a hodnotením vplyvu. Cieľové hodnoty 
ukazovateľov možno posúdiť až niekoľko rokov po roku 2020 po ukončení väčšiny financovaných akcií. 
V rámci ex post hodnotenia programu Horizont 2020 naplánovaného na rok 2023 sa vykoná úplné posúdenie 
výkonnosti programu vrátane analýzy dlhodobých účinkov programu RP7. Hoci Komisia súhlasí so 
zistenými obmedzeniami niektorých ukazovateľov výkonnosti, chcela by pripomenúť, že predbežné údaje 
a výsledky týkajúce sa vykonávania a výkonnosti programu sú dostupné online a aktualizované v takmer 
reálnom čase spolu s uverejnenými pravidelnými analýzami kľúčových aspektov programu Horizont 2020. 

2.36. Komisia víta záver EDA, že nič nenaznačuje, že by bola výkonnosť programu ohrozená a že 
príkladov úspešných projektov je viac než dosť. Takisto súhlasí so stanoviskom EDA, že rozpočet 
programu Horizont 2020 nestačí na pokrytie prílišného záujmu. Prílišný záujem a silná konkurencia 
pri získavaní grantov je zároveň spôsobom, ako dosiahnuť excelentnosť, čo zaručí vysokú kvalitu 
vybraných projektov, a dôkazom príťažlivosti programu. Komisia v súvislosti s efektívnosťou 
programu pripomína, že zjednodušenie a delegovanie úloh súvisiacich s vykonávaním na výkonné 
agentúry prispelo k zvýšeniu efektívnosti programu. 

2.37. Komisia víta závery EDA týkajúce sa relevantnosti programu, koherentnosti a pridanej hodnoty 
EÚ. V súvislosti s koherentnosťou viedli problémy zistené v priebežnom hodnotení programu 
Horizont 2020 najmä k racionalizácii a väčšej zrozumiteľnosti programu Horizont Európa v prostredí 
európskych partnerstiev, do ktorých sú zapojené členské štáty, priemysel, občianska spoločnosť 
a finančné nadácie. V navrhovaných pravidlách politiky súdržnosti v rámci nového VFR sa navyše 
ustanovujú konkrétne pravidlá v oblasti prevodu finančných prostriedkov medzi programami 
a nástrojmi financovania EÚ, čím sa posilňujú synergie medzi programami EÚ. 

2.38. Výročná správa o riadení a výkonnosti je súhrnnou správou na vysokej úrovni o tom, ako sa z rozpočtu 
EÚ podporili politické priority Európskej únie a kľúčové výsledky dosiahnuté prostredníctvom rozpočtu EÚ. 
Komisia v snahe zlepšiť prezentáciu výkonnosti týkajúcu sa výdavkových programov EÚ v prílohe uvádza 
prehľad o výkonnosti programu, v ktorom sú zhrnuté kľúčové správy o výkonnosti z programového 
vyhlásenia. V programovom vyhlásení sa uvádzajú podrobnejšie informácie o výkonnosti. 
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ÚVOD K EURÓPSKEMU FONDU PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE 

Podpora investícií a vytváranie pracovných miest patrí medzi hlavné priority Komisie. EÚ od 
celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy trpí trvalo nízkou úrovňou investícií. Najmä do roku 2014 
investície výrazne poklesli pod dlhodobý historický priemer. Komisia v reakcii na utlmenú úroveň 
investícií začala v novembri 2014 realizovať Investičný plán pre Európu. 

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je nástroj, ktorý sa riadi dopytom a ktorý konečným 
prijímateľom ponúka návratnú podporu. Jeho výkonnosť je v dôsledku toho vo veľkej miere závislá 
od trhových podmienok a existujúcich zlyhaní trhu súvisiacich s financovaním investícií. Výkonnosť 
EFSI sa teda meria prostredníctvom posúdenia plnenia jeho hlavných cieľov a cieľov, ako sa 
stanovuje v nariadení o EFSI. 

EFSI pomohol do júla 2020 úspešne vyriešiť medzeru v investíciách tým, že v EÚ zmobilizoval 
524,4 mld. EUR3. EFSI tak na základe schválených projektov prekročil cieľ pred skončením 
investičného obdobia. EFSI takisto splnil všetky ďalšie kľúčové ciele. Podporil investície vo všetkých 
členských štátoch EÚ a vo všetkých prioritných oblastiach. EFSI zlepšil prístup k financovaniu pre 
viac než 1,4 milióna MSP. Okrem toho viac než 40 % investícií v rámci okna pre infraštruktúru 
a inovácie je určených na opatrenia v oblasti klímy, čím sa dosiahne cieľ programu EFSI 2.0 v oblasti 
klímy. 

Bezprecedentná hospodárska kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zdôrazňuje význam podpory EÚ 
v oblasti financovania a investícií. Je potrebné, aby sa pokračovalo v úsilí navrátiť investície 
k dlhodobo udržateľnému trendu a najmä aby sa reagovalo na hospodárske otrasy spôsobené 
pandémiou. Komisia preto okrem iných iniciatív navrhla pokračovať v programe podpory investícií 
v ďalšom viacročnom finančnom rámci, t. j. v programe InvestEU. 

 

EURÓPSKY FOND PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE 

2.49. Ukazovateľ „Podiel financovania EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré 
podporuje prvky projektu, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy“, by sa takisto mohol 
považovať za ukazovateľ výsledkov, pretože sa vypočítava na základe výšky skutočných nákladov 
projektu, ktoré podporujú opatrenia v oblasti klímy. Vzhľadom na to, že v rámci EFSI sa 
mobilizované investície odhadujú na základe nákladov projektu, ukazovateľ meria konkrétne 
očakávané investície, ktoré sa majú zrealizovať v rámci opatrení v oblasti klímy, ako podiel 
celkových očakávaných investícií. 

Okrem toho by sa za ukazovateľ výsledkov mohol považovať aj ukazovateľ počtu projektov 
uverejnených na Európskom portáli investičných projektov (EIPP). V súlade s nariadením o EFSI by 
mal byť cieľ EIPP „určený najmä na účely zviditeľnenia pre investorov a na informačné účely“. 
Uverejnenie projektu na portáli poskytuje tomuto projektu zviditeľnenie pre potenciálnych investorov 
na celom svete. 

Ilustrácia 2.11 – Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových 
vyhláseniach sú vo všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľov na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
dosahovanie cieľov zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci zodpovednosti 
Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 
                                                      
3  Zdroj: mesačné podávanie správ EIB o výsledkoch EFSI. Najnovšie dostupné údaje pochádzajú 

z 15. júla 2020. 
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Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 

Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa, nemusí 
nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich 
cieľov. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

2.50. Úroveň rizika je súčasťou kritérií doplnkovosti a uplatňuje sa na celkovú úroveň portfólia. 
Ukazovateľ „vyššieho rizika“ operácií EFSI je už k dispozícii v správach EIB Komisii v súlade 
s nariadením o EFSI na základe uvedenia podielu osobitných činností EIB. [Ako EDA uznal 
v bodoch 2.57 a 2.58, projekty s vyšším rizikovým profilom boli zdokumentované okrem iného 
v správe EIB o EFSI za rok 2019 a v nezávislom hodnotení Komisie. 

EFSI sa riadi dopytom a prenikanie do kľúčových oblastí sa priebežne monitoruje. Nie je však možné 
stanoviť sektorové ciele, pretože to nie je v súlade s povahou EFSI, ktorý sa riadi dopytom. 

2.52. Cieľom ukazovateľov je sledovať pokrok pri dosahovaní stanovených cieľov. Skutočnosť, že 
bol cieľ dosiahnutý, neznamená, že ukazovateľ má nižšiu hodnotu. Z rýchleho pokrytia v celej EÚ 
vyplýva, že program je efektívne geograficky využitý. 

2.55. Zámerom metodiky výpočtu multiplikačného účinku EFSI je merať investície mobilizované 
v rámci operácie vcelku a nie pripisovať ich výlučne EFSI. 

Mobilizované investície odrážajú najlepší odhad pri schvaľovaní očakávaných investícií do reálnej 
ekonomiky, pričom skutočné sumy sa revidujú po skončení projektu. Preto zo samotnej definície 
vyplýva, že v prípade ex ante posúdenia mobilizovaných investícií ide o odhad pri schvaľovaní, nie 
o nadhodnotenie alebo podhodnotenie. 

V metodike výpočtu multiplikačného účinku EFSI sa predpokladá, že akékoľvek dvojité započítanie 
sa odstráni hneď po jeho zistení a že pri schvaľovaní sa započítajú iba prírastkové mobilizované 
investície. V prípadoch, ktoré EDA preskúmal v rámci auditu EFSI za rok 2019, sa potvrdilo, že EIB 
upravila dvojité započítanie v súlade s metodikou, hneď ako získala túto informáciu. 

2.59. EDA odkazuje na prísnejšie vymedzené zistenie na základe kritérií, ktoré idú nad rámec 
ustanovení nariadenia o EFSI. V prípadových štúdiách v rámci hodnotenia EIB za rok 2018 boli 
uvedené príklady jedinečných finančných vstupov v porovnaní s tým, čo by bolo dostupné na trhu, 
ako aj s tým, čo by mohla EIB poskytnúť pri absencii EFSI: inovačné produkty, ako je kvázi vlastný 
kapitál, hybridné úvery, opatrenia na rozdelenie rizika a dlhové nástroje s veľmi dlhou splatnosťou. 

2.69. Úroveň rizika je súčasťou kritérií doplnkovosti EFSI a uplatňuje sa na celkovú úroveň portfólia, 
ako sa vysvetľuje v odpovedi na bod 2.50. Ukazovateľ „vyššieho rizika“ operácií EFSI je už 
k dispozícii v správach EIB Komisii na základe uvedenia podielu osobitných činností EIB. 

EFSI sa riadi dopytom, a hoci sa preniknutie do kľúčových oblastí priebežne monitoruje, zostáva 
z veľkej časti mimo kontroly Komisie a EIB. Zdokumentoval sa však pokrok a množstvo osobitných 
iniciatív. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

 „KAPITOLA 3 – HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ“ 

ÚVOD 

Komisia víta audit Európskeho dvora audítorov týkajúci sa podávania správ o výkonnosti EFRR 
a Kohézneho fondu. Zameranie programov na roky 2014 – 2020 na výkonnosť a intervenčnú logiku, 
ako aj širšie využívanie spoločných ukazovateľov špecifických pre jednotlivé fondy v porovnaní 
s programovým obdobím 2007 – 2013 viedlo k rozsiahlejšiemu a koherentnejšiemu podávaniu správ 
o výkonnosti investičných opatrení a výstupov. Rozsiahlejšie využívanie spoločných ukazovateľov EÚ
na roky 2014 – 2020 značne zlepšilo informácie o výkonnosti dostupné na úrovni EÚ. Výročné správy
o vykonávaní programov sú výrazne lepším zdrojom informácií o výkonnosti. Hoci sa pokrok
v jednotlivých členských štátoch a operačných programoch líši, údaje o výkonnosti odrážajúce situáciu
na konci roka 2018 poukazujú na niektoré významné úspechy:

• podpora viac ako 400 000 podnikov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s úrovňou na konci
roka 2017,
• viac ako 100 000 novovytvorených pracovných miest v porovnaní so 40 000 novovytvorenými
pracovnými miestami na konci roka 2017,
• viac ako 170 000 domácností so zlepšenou spotrebou energie, čo je dvakrát viac než za štyri
predchádzajúce roky spolu,
• 27,5 milióna ľudí využíva zlepšené zdravotnícke služby, čo je o 10 miliónov viac ako na konci
roka 2017.

Aby sa zohľadnila výkonnosť EFRR a Kohézneho fondu, je potrebné zohľadniť niekoľko konkrétnych 
prvkov. Zdroje EFRR a Kohézneho fondu sú viazané na roky 2014 – 2020, ale náklady sú oprávnené 
do konca roka 2023. EFRR a Kohézny fond ako také majú obdobie vykonávania 10 rokov. V prípade 
dlhodobých investičných politík je vždy časový posun medzi programovaním, výberom operácií, 
vykonávaním a prejavením výsledkov. Neskoré prijatie legislatívneho rámca pre politiku súdržnosti na 
roky 2014 – 2020 spoluzákonodarcami prispelo k oneskoreniu vykonávania. Z minulých skúseností 
vyplýva, že väčšina hmatateľných výsledkov prichádza až v druhej polovici programového cyklu. Toto 
úzko nadväzuje na pokrok vo finančnom plnení, ktoré je v prvých rokoch obdobia vykonávania 
zvyčajne pomalé a následne sa výrazne zrýchľuje. Potvrdzuje sa to vo viacerých ukazovateľoch 
výkonnosti EFRR aj Kohézneho fondu, pri ktorých hodnoty ukazovateľov za rok 2018 vykazujú 
prudký nárast v porovnaní s kumulatívnymi výsledkami za roky 2014 – 2017. 

Zistenia súvisiace s predchádzajúcimi programovými obdobiami, ktoré sa týkajú konkrétnych 
analyzovaných programov, môžu poukázať na otázky, ktoré sa majú opätovne preskúmať v období 
rokov 2014 – 2020. Nemusia nevyhnutne odrážať výkonnosť súčasného programového obdobia. 

Zatiaľ čo všeobecným strategickým cieľom politiky súdržnosti je znižovať územné, hospodárske 
a sociálne rozdiely v rámci členských štátov a medzi nimi, prostriedky z viac ako 300 vnútroštátnych 
a regionálnych operačných programov financovaných z EFRR a Kohézneho fondu sa investujú do 
širokej škály opatrení prispôsobených konkrétnym rozvojovým potrebám regiónov. Ukazovatele 
použité na stanovenie cieľov a podávanie správ o výkonnosti sú prispôsobené konkrétnym opatreniam 
financovaným z operačných programov. Komisia sa vo svojom podávaní správ o výkonnosti na vysokej 
úrovni zameriava na spoločné ukazovatele, ktoré používajú viaceré programy a ktoré sa sumarizujú na 
úrovni EÚ. Spoločné ukazovatele sa podľa odhadov vzťahujú na 50 % až 60 % financovaných opatrení. 
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Ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy, ktoré sa síce pri podávaní správ Komisie na vysokej 
úrovni nepoužívajú, no sú rovnako dôležité pre posúdenie výkonnosti fondov na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, slúžia na monitorovanie výkonnosti konkrétneho programu v súlade s osobitnými 
regionálnymi potrebami. Komisia vo svojom posúdení výkonnosti zohľadňuje všetky dosiahnuté 
výsledky ukazovateľov z operačných programov. 

Podľa názoru Komisie dostupné údaje z monitorovania naznačujú, že doterajší pokrok vo vykonávaní 
fondov okrem významných hmatateľných výsledkov ukazuje aj dobré vyhliadky na splnenie stanovených 
cieľov. Predbežné zistenia o vplyve intervencií financovaných v rámci programov na roky 2014 – 2020, 
vypracované na základe najspoľahlivejších hodnotení vykonaných členskými štátmi1, poukazujú na 
pozitívne výsledky a ponúkajú odporúčania na rozvoj intervencií s cieľom upevniť a rozšíriť ich výhody. 

EFRR a KF 

3.13. Hodnotenia a audity z predchádzajúcich programových období sa zameriavajú na konkrétne 
analyzované programy. Nemusia odrážať výkonnosť súčasného programového obdobia. 

Miera, do akej je možné posudzovať vplyv opatrení politiky, závisí od načasovania a povahy hodnotení, 
ktoré sú stanovené v právnom základe, a často od dostupnosti a kvality údajov, ktoré poskytujú členské 
štáty a iní partneri alebo organizácie. Posúdenie vplyvu programov vždy zahŕňa dôležité časové 
hľadiská, aby sa vplyvy mohli prejaviť. Skoršie načasovanie hodnotení by znamenalo značné 
obmedzenia, pokiaľ ide o výsledky a/alebo vplyvy, ktoré sa ešte neprejavili. 

Komisia sa domnieva, že načasovanie hodnotení je primerane vyvážené tak, že umožňuje riadne 
posúdenie vplyvu financovania v rámci kohéznej politiky. Ako sa uvádza v návrhu nariadenia Komisie 
o spoločných ustanoveniach na obdobie po roku 2020, priebežné hodnotenia poskytujú nielen vstupy 
v druhej časti programového obdobia, ale aj informácie pre posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov na 
nasledujúce programové obdobie. 

3.14. Ex post hodnotenie obdobia rokov 2007 – 2013 bolo obmedzené nedostatočným stanovením cieľov, 
údajmi z monitorovania a obmedzenými hodnoteniami vplyvu na vnútroštátnej úrovni. Tieto prvky sa na 
obdobie rokov 2014 – 2020 posilnili prostredníctvom jednoznačnejšieho a presnejšieho stanovenia cieľov 
v programoch, posilnenej intervenčnej logiky, širšieho využívania spoločných ukazovateľov a povinného 
hodnotenia vplyvu každej prioritnej osi aspoň raz počas programového obdobia. 

Politika súdržnosti prispieva k cieľom jednotlivých oblastí sektorovej politiky len vtedy, ak je to 
v súlade s jej vlastnými cieľmi. Ex post hodnotenie obdobia rokov 2007 – 2013 však zahŕňalo okrem 
iného aj tematické pracovné balíky, ktoré skúmali prínos politiky súdržnosti pre príslušné odvetvia. 
Skúmal sa v ňom aj vzťah medzi intervenciami politiky súdržnosti a stratégiou Európa 2020. 

3.15. V návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie rokov 2021 – 2027 sa stanovuje, že 
Komisia do konca roka 2024 vykoná hodnotenie každého fondu v polovici trvania. 

3.16. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.13. 

1. Komisia oceňuje, že EDA uznáva význam týchto faktorov (miera finančného plnenia, nelineárny 
pokrok smerom k včasnému splneniu cieľov ukazovateľov) pre posudzovanie výkonnosti. Vedie 
Komisiu k tomu, aby pozitívnejšie uvažovala o dosiahnutých výsledkoch, najmä o bodoch týkajúcich sa 

                                                      
1 Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2019) 445 final. „Zhrnutie zistení hodnotení programov 

európskych štrukturálnych a investičných fondov“ zo 17. 12. 2019. 
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posudzovania ukazovateľov (3.20, 3.26, 3.34, 3.42, 3.54 tejto správy), predovšetkým s prihliadnutím na 
mieru finančného pokroku operačných programov. 

3.19. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.16 podbod 1. 

3.20. Komisia sa domnieva, že väčšina ukazovateľov je na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov. 
Dostupné údaje z monitorovania naznačujú, že dosiahnuté výsledky ukazovateľov kopírujú úroveň 
výdavkov spolufinancovaných operácií. Okrem toho hodnoty ukazovateľov vybraných operácií 
preukazujú, že mnohé programy sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov, keďže existuje potrebný 
plán realizácie projektov na dosiahnutie dohodnutých výsledkov počas zostávajúcich piatich rokov 
vykonávania (t. j. do roku 2023). 

Ilustrácia 3.4: 

Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových vyhláseniach sú vo 
všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľov na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
dosahovanie cieľov zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci zodpovednosti 
Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 

Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 

Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa, nemusí 
nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov. 

3.21. Zdrojom údajov o ukazovateľoch súvisiacich so špecifickými cieľmi sú operačné programy. Tieto 
ciele ukazovateľov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou operačných programov, sa môžu po schválení 
Komisiou upraviť podľa článku 30 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Hlavnými dôvodmi na 
zmenu cieľov ukazovateľov sú 1) zmeny v prideľovaní finančných prostriedkov, 2) zmeny sociálno-
ekonomických podmienok a 3) použitie nesprávnych predpokladov pri pôvodnom stanovovaní cieľov. 

3.22. Prognózy vychádzajú z vybraných projektov. Keďže dosahovanie cieľov výstupov nie je 
v priebehu času lineárne, informácie o vybraných projektoch sú dôležitým zdrojom informácií 
o spoľahlivosti cieľových hodnôt a pravdepodobnosti splnenia cieľov. 

3.26. Z dostupných údajov z monitorovania vyplýva, že miera úspešnosti za rok 2018 je úzko spojená 
s mierou finančného plnenia na konci roka 2018 (19 % v prípade EFRR aj KF) pri troch ukazovateľoch. 
Okrem toho očakávané výstupy vybraných projektov preukazujú povzbudzujúce hodnoty, pokiaľ ide 
o splnenie cieľov. 

3.28. Komisia sa domnieva, že pandémia COVID-19 ohrozuje splnenie cieľov pôvodne stanovených 
v operačných programoch. Aby mohla politika súdržnosti reagovať na bezprostredné negatívne vplyvy 
krízy na zdravotníctvo a hospodárstvo (reakcia na krízu), majú programy možnosť prispôsobiť 
a preorientovať svoje ciele. Ciele stanovené z hľadiska cieľov ukazovateľov vo veľkej miere závisia od 
výšky podpory pridelenej na príslušné opatrenia. V prípade prerozdelenia finančných prostriedkov 
v dôsledku pandémie COVID-19, ktoré uľahčila Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus Plus 
[nariadenie (EÚ) 2020/558], sa ciele ukazovateľov zodpovedajúcim spôsobom upravia. 

3.29. Komisia sa domnieva, že nákladovú účinnosť možno najlepšie riešiť prostredníctvom hodnotení, 
pretože okrem porovnania vstupov a výstupov je potrebné zvážiť aj rôzne druhy opatrení, rôzne cieľové 
skupiny a osobitné rozvojové potreby príslušných regiónov. 
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3.31. Politika súdržnosti prispieva k cieľom jednotlivých oblastí sektorovej politiky len vtedy, ak je to 
v súlade s jej vlastnými cieľmi. Výzvy, ktoré je potrebné riešiť v týchto oblastiach politiky, nemožno 
pripísať len výkonnosti EFRR/KF. 

V súvislosti s cieľmi energetickej efektívnosti na rok 2020 Komisia vo svojom oznámení 
COM(2019) 285 final uviedla, že ciele EÚ na rok 2020 sú ohrozené v dôsledku zvýšenej energetickej 
spotreby v posledných rokoch. Komisia odporučila všetkým členským štátom, ktorých príspevky sú vo 
fáze posudzovania hodnotené ako nedostatočné, aby ich revidovali a zvážili zvýšenie úrovne ambície. 

V súvislosti s cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 Komisia konštatuje, že do 
roku 2017 už polovica členských štátov buď dosiahla alebo takmer dosiahla svoje ciele na rok 2020,. 
V prípade ostatných členských štátov si splnenie vnútroštátnych cieľov bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Komisia monitoruje pokrok dosiahnutý v súvislosti s rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a je 
v úzkom kontakte s členskými štátmi. Prebieha mobilizácia úsilia. 

3.32. Zmena klímy je v súčasnosti jednou z najväčších výziev a EÚ má ambíciu ju riešiť. V správe 
o stave Únie predsedníčka Komisie oznámila prísnejšie cieľové hodnoty emisií CO2 do roku 2030, čím 
sa cieľ dosiahnuť zníženie v porovnaní s úrovňami z roku 1990 zvýšil zo 40 % na najmenej 55 %. Na 
tento účel Komisia do budúceho leta zreviduje všetky právne predpisy EÚ v oblasti klímy a energetiky. 

3.34. Z dostupných údajov z monitorovania vyplýva, že v prípade dvoch zo šiestich zostávajúcich 
ukazovateľov sú miery splnenia cieľov za rok 2018 v súlade s mierou finančného plnenia na konci 
roka 2018 (34 % v prípade EFRR aj KF). V prípade ďalších dvoch ukazovateľov sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom dosiahol značný pokrok. V prípade piatich z týchto šiestich ukazovateľov 
očakávané výstupy vybraných projektov preukazujú povzbudzujúce hodnoty, pokiaľ ide o splnenie cieľov. 

3.36. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.31. 

3.37. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 3.31. 

3.38. V tom istom hodnotení sa takisto dospelo k záveru, že hoci sú takéto projekty v prvom rade 
reakciou na environmentálne potreby, prinášajú širšie výhody a ovplyvňujú hospodársky rozvoj 
a kvalitu života tým, že umožňujú účinný a udržateľný manažment prírodných zdrojov a poskytujú 
základné environmentálne služby v oblastiach, v ktorých sa predtým neposkytovali. 

Rámček 31 Príklady slabého zamerania na výkonnosť v prípade environmentálnych projektov alebo 
programov spolufinancovaných EÚ 

Pokiaľ ide o plány v oblasti manažmentu povodňového rizika, Komisia konštatuje, že v období rokov 
2014 – 2020 EFRR a KF prispievajú k ich vykonávaniu v obmedzenom rozsahu.  

3.40. Zistenie z roku 2018 je v súčasnosti neaktuálne. 

Napríklad hlavné mesto Sofia je príjemcom dvoch opatrení v rámci operačného programu „Životné 
prostredie“ na roky 2014 – 2020, ktoré sa zameriavajú na problémy kvality ovzdušia 
spôsobené vykurovaním domácností. 

3.43. Ukazovatele výsledkov v rámci operačného programu EFRR a KF v období rokov 2014 – 2020 
merajú sociálno-ekonomické vplyvy intervencií merané štatistickými ukazovateľmi, ku ktorým 
prispievajú spolufinancované intervencie a vonkajšie faktory. Komisia nie je povinná zhromažďovať 
informácie na úrovni projektov, napr. o priamych výsledkoch operácií. 
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Projekty hlavnej dopravnej infraštruktúry sú veľké projekty v oblasti infraštruktúry trvajúce niekoľko 
desaťročí, z ktorých žiadny nebol dosiaľ dokončený. V prípade priamo riadených projektov Komisia 
použije meranie vplyvu a výsledkov pri vykonávaní ex post hodnotenia programu. V súčasnej fáze, keď 
sa projekty realizujú, takéto ukazovatele nemožno použiť na technický dohľad nad projektmi ani na 
včasné vyplácanie prostriedkov spolufinancovania EÚ. 

3.47. Dobudovanie transeurópskej dopravnej siete je vysokou prioritou pre Úniu, ktorá podporuje 
členské štáty pri plnení tejto úlohy. 

Komisia konštatuje, že vďaka snahe členských štátov a manažérov infraštruktúry, ako aj vďaka podpore 
Komisie, sa dosiahol výrazný pokrok smerom k dokončeniu základnej siete TEN-T. Stanovenie 
spoločnej lehoty na rok 2030 pre všetky členské štáty sa ukázalo byť impulzom na to, aby mnohé 
členské štáty zodpovedajúcim spôsobom prispôsobili svoje plány realizácie prác. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 3.48 a 3.49. 

Komisia sa domnieva, že rámec TEN-T, finančná podpora EÚ a jej politické intervencie boli hlavnými 
hnacími silami, ktoré umožnili realizáciu cezhraničných projektov uvedených v správe o hlavnej 
dopravnej infraštruktúre. Tieto zložité a náročné projekty si vyžadujú nepretržitú spoluprácu medzi 
členskými štátmi a značné zapojenie európskych koordinátorov. 

Komisia uznáva, že veľké projekty v oblasti infraštruktúry, a najmä cezhraničné projekty, sa dlho 
vypracúvajú a vykonávajú. Komisia zdôrazňuje, že cezhraničné projekty sú na ceste k realizácii do 
roku 2030, čo je názor, s ktorým sa stotožňujú aj príslušné členské štáty. Je potrebné vyvinúť ďalšie 
úsilie. Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s príslušnými stranami. V roku 2021 plánuje 
navrhnúť revíziu nariadenia o TEN-T. 

Financovanie v rámci politiky súdržnosti sa zameriava na osobitné rozvojové potreby príslušných 
regiónov, aby čo najlepšie prispelo k cieľom politiky súdržnosti. Podľa Komisie je potrebné zvážiť 
primeranú rovnováhu medzi projektmi TEN-T a projektmi zameranými na splnenie miestnych 
a regionálnych potrieb. 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 3.31. 

3.51. Komisia neuznáva opis zvýšeného rizika v súvislosti s takými spolufinancovanými investíciami, ktoré 
sa už neschvaľujú prostredníctvom postupu veľkých projektov. Veľké projekty nie sú súčasťou 
prebiehajúcich rokovaní o nariadeniach týkajúcich sa politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Orgány 
zodpovedné za programy budú musieť zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali všetky kritériá výberu 
projektov, a najmä aby vybrané operácie predstavovali najlepší pomer medzi výškou podpory, 
vykonávanými činnosťami a dosahovaním cieľov. V niektorých prípadoch to môže zahŕňať vykonanie 
analýzy nákladov a prínosov v súlade s medzinárodnými najlepšími postupmi a vnútroštátnymi osobitnými 
predpismi. Komisia bude naďalej nabádať členské štáty, aby ďalej zlepšovali (vrátane zjednodušenia) 
ekonomické hodnotenie projektov tak, aby bolo možné zabezpečiť najlepšiu hodnotu za peniaze. 

3.52. Komisia sa nestotožňuje s názormi EDA na udržateľnosti v súvislosti s auditom hlavnej dopravnej 
infraštruktúry. Predmetné trate sú zmiešané trate (pre osobnú a nákladnú dopravu). Okrem toho sa 
v tomto posúdení dostatočne nezohľadňuje sieťový účinok hlavnej dopravnej infraštruktúry. Takéto 
hlavné dopravné infraštruktúry sú v skutočnosti strategické segmenty dlhších koridorov a doprava bude 
pochádzať aj zo vzdialenejších miest, ako je miesto, kde sa projekt fyzicky realizuje. 

3.56. Zistenia z tohto hodnotenia sa týkajú predchádzajúceho programového obdobia a nemusia 
nevyhnutne odrážať situáciu zo súčasného obdobia. 
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Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie súčasného programového obdobia. 

3.57. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.13. 

Komisia sa domnieva, že nové prvky v prístupe k programovaniu v rokoch 2014 – 2020, ako napríklad 
jednoznačnejšie a presnejšie stanovovanie cieľov, ex ante kondicionality, prepojenia so správou 
hospodárskych záležitostí EÚ a zlepšené monitorovanie, sa zaviedli s cieľom posilniť strategickú 
orientáciu programov. 

 
 
Závery 

3.62. Vzhľadom na príslušné výsledky finančného plnenia sa Komisia domnieva, že väčšina 
ukazovateľov je na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov. Hodnoty ukazovateľov vybraných operácií 
preukazujú, že mnohé programy sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov, keďže existuje potrebný 
plán realizácie projektov na dosiahnutie dohodnutých výsledkov počas zostávajúcich piatich rokov 
vykonávania. 

3.63. Politika súdržnosti prispieva k cieľom sektorovej politiky len vtedy, ak je v súlade s jej vlastnými 
cieľmi. Výzvy, ktoré je potrebné riešiť v týchto oblastiach politiky, nemožno pripísať len výkonnosti 
EFRR/KF. 

3.65. Ukazovatele, ktoré oznámila Komisia, jasne vyjadrujú príspevok EFRR a KF k všeobecným 
a špecifickým cieľom. Posúdenie príspevku intervencií politiky súdržnosti k všeobecným a špecifickým 
cieľom a ich oddelenie od vonkajších faktorov je úlohou hodnotenia. 

Členské štáty každoročne oznamujú dosiahnuté výsledky (výstupy) za jednotlivé operačné programy, 
zatiaľ čo výsledkov hodnotenia (najmä tých, ktorými sa posudzujú vplyvy) je v prvej polovici 
programového obdobia veľmi málo, a to z jednoduchého dôvodu, že sa nezhromaždí dostatok dôkazov, 
ktoré by tvorili pevný základ pre hodnotenie. 

Ukazovatele výsledkov sa v programovom období 2014 – 2020 stali významným prvkom operačných 
programov. Bola to jedna z noviniek v porovnaní s obdobím rokov 2007 – 2013. Poskytujú veľmi 
užitočný materiál pre hodnotenia, najmä na vnútroštátnej úrovni. 

Pokiaľ ide o platformu otvorených údajov, jej uznanie by mohla okrem iného podporiť aj skutočnosť, 
že v roku 2017 ako prvá získala cenu ombudsmana za otvorenú verejnú správu. 

3.66. Komisia pozorne monitoruje vykonávanie operačných programov a v prípade potreby poskytuje 
členským štátom pomoc. Z dostupných údajov z monitorovania vyplýva, že miera výberu projektov je 
na porovnateľnej úrovni s programovým obdobím 2007 – 2013, čo naznačuje, že vykonávanie v praxi 
napreduje podobným tempom ako v predchádzajúcom programovom období. 

Komisia konštatuje, že plnenie rozpočtu sa zrýchľuje, ako to dokazuje napríklad opravný rozpočet 
č. 8/2020, ktorý reaguje na dodatočné platobné potreby v oblasti súdržnosti v nadväznosti na prijatie 
Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus. 

Komisia sa zaväzuje preskúmať výkonnosť a správnosť na konci programového obdobia a vykonávať 
pravidelné audity zákonnosti a správnosti výdavkov. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

„KAPITOLA 4 – PRÍRODNÉ ZDROJE“ 

ÚVOD 

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), najstaršia spoločná politika EÚ, sa od svojho vzniku 
v roku 1962 neustále vyvíja tak, aby spĺňala jasne vymedzené ciele zmluvy týkajúce sa 
poľnohospodárskej produktivity, životnej úrovne spoločenstva poľnohospodárov, stability trhu 
a dostupnosti/cenovej dostupnosti ponuky. 

Podpora SPP prispieva k reakcii odvetvia poľnohospodárstva EÚ na dopyt verejnosti po potravinovej 
bezpečnosti, bezpečnosti potravín, ich kvalite a udržateľnosti na vysoko integrovanom jednotnom 
trhu. V kontexte rastúceho celosvetového tlaku na prírodné zdroje SPP zabezpečuje potravinovú 
bezpečnosť pre približne 500 miliónov obyvateľov a riadi udržateľné spoločné požiadavky 
vzťahujúce sa na 48 % územia EÚ. 

Podiel SPP na celkovom rozpočte EÚ sa od 80. rokov 20. storočia neustále zmenšuje; vo viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 predstavoval 37,6 %. Zároveň sa navrhovanie politiky 
zameriava na otvorený, trhovo orientovaný prístup, v rámci ktorého môžu poľnohospodári v EÚ 
reagovať na signály trhu a zároveň riešiť problémy vyplývajúce z nízkej ziskovosti a nákladov 
spojených s vysokými výrobnými normami EÚ. 

Odvetvie poľnohospodárstva EÚ v súčasnosti konkuruje cenám na svetovom trhu vo väčšine odvetví, 
je na čele z hľadiska rozmanitosti, bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov a je najväčším 
svetovým vývozcom agropotravín. Vďaka zmenám v SPP sa od roku 2005 zvýšila produktivita 
o 10 % (bez straty významnej poľnohospodárskej plochy v dôsledku intenzifikácie) a znížila sa
spotreba hnojív – pričom sa zvýšili výnosy. Okrem toho sa od roku 1990 v odvetví znížili emisie
skleníkových plynov o 24 % (hoci nie v posledných rokoch). SPP zároveň pomohla zachovať
poľnohospodársku činnosť v celej EÚ, zabrániť opúšťaniu pôdy a zmenšiť priepasť medzi príjmami
v poľnohospodárstve a príjmami v iných odvetviach. Zabezpečenie bohatých a cenovo dostupných
dodávok potravín však predstavuje náklady a významné vplyvy na pôdu, vodu, ovzdušie a najmä
biodiverzitu, čo viedlo k tomu, aby sa v rámci SPP venovala zvýšená pozornosť hospodáreniu
s prírodnými zdrojmi.

V snahe riešiť početné výzvy v odvetví poľnohospodárstva sa v SPP zohľadňuje skutočnosť, že 
hospodárske a environmentálne ciele možno dosiahnuť len vtedy, ak sa budú riešiť spoločne. SPP 
preto zohľadňuje viacúrovňové vzťahy medzi nástrojmi a cieľmi. Aby Komisia posúdila výkonnosť 
SPP a zlepšila svoju efektívnosť, na roky 2014 – 2020 vytvorila spoločný rámec pre monitorovanie 
a hodnotenie (CMEF). Okrem toho Komisia v snahe podporiť svoje posúdenie výkonnosti SPP 
monitoruje vývoj na poľnohospodárskych trhoch, rozvoj vidieka a využívanie finančných 
prostriedkov SPP na základe ukazovateľov kontextu, výstupov, výsledkov a vplyvu. Hodnotenie je 
okrem toho nástrojom na posúdenie vplyvu politických intervencií. Poskytuje dôkazy na 
rozhodovanie a zlepšuje účinnosť, relevantnosť a efektívnosť intervencií. 

Návrh Komisie týkajúci sa budúcej SPP z roku 2018 kladie opatrenia v oblasti klímy a životného 
prostredia do jadra svojich priorít. Európska zelená dohoda takisto zvyšuje úroveň ambícií v týchto 
oblastiach a znamená ďalší posun k spravodlivému, zdravému potravinovému systému šetrnému 
k životnému prostrediu v kontexte väčšieho dôrazu na konzistentnosť a synergie medzi politikami 
EÚ. 
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Komisia navrhla ďalšie posilnenie systému monitorovania a hodnotenia budúcej SPP s cieľom 
dosiahnuť rovnováhu medzi prínosmi monitorovania a hodnotenia a s tým súvisiacimi nákladmi 
a administratívnou záťažou. 

 
 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) 
 
4.14. Miera, do akej možno posudzovať vplyv opatrení politiky, závisí od načasovania a charakteru 
hodnotení, ktoré sú stanovené v právnom základe, a často od dostupnosti a kvality údajov, ktoré 
poskytujú členské štáty a iní partneri alebo organizácie. Včasnejšie načasovanie hodnotení by 
znamenalo značné obmedzenia, pokiaľ ide o výsledky a/alebo vplyvy, ktoré sa ešte neprejavili.  
Komisia sa domnieva, že načasovanie hodnotení je primerane vyvážené tak, aby umožňovalo riadne 
posúdenie vplyvu financovania v rámci rozvoja vidieka. Ako sa uvádza v návrhu nariadenia Komisie 
o spoločných ustanoveniach na obdobie po roku 2020, priebežné hodnotenie poskytuje nielen vstupy 
v druhej časti programového obdobia, ale aj informácie pre posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov 
na nasledujúce programové obdobie. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.16 až 4.21 

Sprievodné posúdenie vplyvu pri navrhovaní reforiem SPP umožňuje Komisii určiť oblasti, ktoré si 
vyžadujú prijatie opatrení, zohľadniť ich v jasných cieľoch politiky a vypracovať niekoľko 
„intervenčných logík“1 zahŕňajúcich širokú škálu intervencií SPP. 

V rámci každej politiky, ktorá sa usiluje riešiť početné výzvy v odvetví poľnohospodárstva, je 
potrebné zohľadniť skutočnosť, že hospodárske a environmentálne ciele možno dosiahnuť len vtedy, 
ak sa budú riešiť spoločne. To znamená, že úspešné poľnohospodárske politiky musia odrážať 
viacúrovňový vzťah medzi nástrojmi a cieľmi, a nie uplatňovať zjednodušenú intervenčnú logiku. 
Hodnotitelia politík preto vypracujú podrobné intervenčné logiky a zanalyzujú účinnosť SPP pri 
dosahovaní jej cieľov. 

Pokiaľ ide o roky 2014 – 2020, Komisia vytvorila spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie 
(CMEF) na posúdenie výkonnosti SPP a zlepšenie jej efektívnosti. Výsledky monitorovania 
a hodnotenia: 

 pomáhajú pri stanovení cieľov politiky a programov a slúžia na posúdenie toho, ako sa tieto ciele 
darí plniť v dlhodobom horizonte,  

 prispievajú k zodpovednosti za verejné výdavky, čím zohrávajú dôležitú úlohu v reakcii na obavy 
a otázky verejnosti, pokiaľ ide o použitie peňazí daňovníkov, a 

 poskytujú dobrý analytický základ pre návrh budúcej politiky. 

Aby podporila svoje posúdenie výkonnosti SPP, Komisia monitoruje vývoj na poľnohospodárskych 
trhoch, rozvoj vidieka a využívanie finančných prostriedkov SPP na základe ukazovateľov kontextu, 
výstupov, výsledkov a vplyvu. 

                                                           
1  Pozri SPP na roky 2014 – 2020: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/key_policies/documents/technical-handbook-monitoring-evaluation-framework_june17_en.pdf. 
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Hodnotenie CMEF je nástroj na posúdenie vplyvu politických intervencií. Poskytuje dôkazy na 
rozhodovanie a zlepšuje účinnosť, relevantnosť a efektívnosť intervencií. Takisto prispieva 
k zlepšenej transparentnosti, k získavaniu poznatkov a skúseností a k zodpovednosti. 

V rámci programového vyhlásenia sa vymedzili ciele pre ukazovatele výsledkov týkajúce sa EPZF 
a EPFRV. Niektoré ciele sú kvantifikované a iné (ak je vhodnejšie uviesť želaný „smer cesty“) 
stanovujú trend. Napríklad so zreteľom na vplyv vonkajších faktorov na príjmy poľnohospodárov, ako 
je sucho a choroby, je cieľom SPP prispievať k zvyšovaniu príjmov v poľnohospodárstve.  

Zatiaľ čo výkonnosť politiky možno pozorovať každoročne a relatívne spoľahlivo na úrovni výstupov, 
pri meraní výsledkov a predovšetkým vplyvov je čoraz dôležitejší silný vplyv vonkajších faktorov 
(ako sú poveternostné udalosti alebo zdravotné krízy). Ak sa však preukáže, že činnosť SPP je pri 
dosahovaní svojho cieľa účinná, ročný pokrok v jej vykonávaní bude ako taký dobrým ukazovateľom 
toho, či SPP je alebo nie je na dobrej ceste. Opatrenia v rámci rôznych ukazovateľov takisto nemožno 
posudzovať individuálne, ale je potrebné vykladať ich v kontexte. V konečnom dôsledku hodnotenia 
v maximálnej možnej miere poskytnú fakty a zistenia o výkonnosti SPP. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia zastáva názor, že môže preukázať, že SPP spĺňa svoje 
ciele, a domnieva sa, že zameranie sa na výstupy výdavkov neposkytuje nadmerne optimistický 
pohľad na dosiahnuté výsledky. Pokiaľ ide o príklady, ktoré uviedol EDA, treba poznamenať, že 
podávanie správ Komisie je faktické a predstavuje najnovšie dostupné štatistické informácie a že 
prijatie opatrení zo strany poľnohospodárov v rámci cieľa SPP v oblastiach, v ktorých sa osobitné 
opatrenia merajú ukazovateľmi výstupov, sa ukázalo ako účinné pri dosahovaní konkrétneho cieľa. 

S cieľom uviesť príklad opatrení v oblasti klímy (rámček 4.1, prvá zarážka) Komisia pred schválením 
programov rozvoja vidieka posudzuje prínos záväzkov riadenia v porovnaní s cieľmi, ako napríklad 
dlhodobé znižovanie emisií skleníkových plynov. Vykonávanie takýchto záväzkov prispeje k splneniu 
takýchto cieľov. Čím je cieľová hodnota vyššia, tým vyšší je potenciálny prínos. Niektoré členské 
štáty sa už pokúsili odhadnúť rozsah príspevkov a ex post hodnotenia poskytnú komplexnejší pohľad. 

Pokiaľ ide o širokopásmové pripojenie vo vidieckych oblastiach (rámček 4.1, druhá zarážka), existuje 
veľmi priama súvislosť medzi financovanými operáciami a vplyvom, ktorý sa má dosiahnuť. Ide napr. 
o Švédsko a Litvu. V období 2015 až 2019 sa prístup k širokopásmovému pripojeniu prostredníctvom 
prístupovej siete novej generácie vo vidieckych oblastiach v Litve zvýšil z 15,6 % na 28,7 %, zatiaľ 
čo vo Švédsku sa zvýšil z 13,9 % na 40,9 %. Existuje niekoľko príkladov projektov širokopásmového 
pripojenia, ktoré umožnili príspevky z EPFRV2. 

Je dôležité poznamenať, že miera vykonávania nevyhnutne neodráža úroveň pokroku opatrení. Keďže 
existuje mnoho prípadov, keď sa výdavky vykazujú až po ukončení projektu, na základe údajov sa 
zdá, že opatrenie sa nevykonáva, pričom vykonávanie prebieha. 

Ilustrácia 4.3 – Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových 
vyhláseniach sú vo všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľov na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
plnenie cieľov zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci zodpovednosti 
Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 

Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 

                                                           
2  Pozri stránku Európa týkajúcu sa digitálneho jednotného trhu https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/projects/75980/3608. 
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Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa, nemusí 
nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

 
Rámček 4.1 – Príklady nadmerne optimistického podávania správ o výkonnosti vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti (AMPR) – Pozri odpoveď Komisie v bodoch 4.16 až 4.21. 

4.21. V nadväznosti na audit útvar Komisie pre vnútorný audit uznal rozsiahlu prácu GR AGRI pri 
príprave SPP na roky 2021 – 2027 a pozitívne vedľajšie účinky na súčasné monitorovanie 
a podávanie správ o SPP na roky 2014 – 2020. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.23 až 4.24 

Výkonnosť SPP možno pozorovať relatívne spoľahlivo na úrovni ukazovateľov výstupov. Vplyv 
vonkajších faktorov sa stáva dôležitejším, keď sa človek snaží merať výsledky, a predovšetkým 
vplyvy na mieste. To znamená, že ciele stanovené pre ukazovatele v rámci cieľa „životaschopnej 
výroby potravín“ nemožno posudzovať jednotlivo, ale je potrebné vykladať ich v kontexte. Z tohto 
dôvodu a vzhľadom na špecifický charakter odvetvia poľnohospodárstva sa v cieľoch vo výročnej 
správe o činnosti a v programovom vyhlásení uvádza želaný „smer cesty“, keďže konečné hodnoty 
budú závisieť od viacerých iných faktorov. Ukazovatele majú východiskové hodnoty a kvalitatívne 
cieľové hodnoty umožňujú Komisii posúdiť pokrok. 

Dôkazy potvrdzujú príspevok SPP k zabezpečeniu životaschopných príjmov poľnohospodárskych 
podnikov. Napríklad v podpornej hodnotiacej štúdii o vplyve SPP na životaschopnú výrobu potravín 
sa zistilo, že opatrenia SPP v tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore príjmov 
poľnohospodárskych podnikov, aj keď je to spôsobené najmä inými faktormi, ako je vstup práce 
a vývoj na trhu. Okrem toho priame platby prispievajú k stabilite príjmov poľnohospodárskych 
podnikov rovnako ako trhové opatrenia, ktoré pomáhajú obmedziť volatilitu cien na domácom trhu –
 zo štúdie vyplýva, že opatrenia SPP udržiavajú ceny v EÚ stabilnejšie ako sú na svetovom trhu. 
Svetová banka3 zistila, že platby v rámci „piliera II“ (rozvoj vidieka atď.) prispievajú k rastu 
poľnohospodárskej produktivity. Okrem toho z posúdenia vplyvu, ktoré sprevádzalo legislatívny 
návrh SPP po roku 2020, vyplýva, že zrušenie SPP by viedlo k priemernému poklesu príjmov 
poľnohospodárskych podnikov v EÚ o 18 %, čo by ohrozilo hospodársku životaschopnosť 
poľnohospodárstva a príťažlivosť vidieckych oblastí; toto dokazuje význam SPP a jej opatrení na 
podporu príjmov. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.25 až 4.32 

Podľa zmluvy je hlavným cieľom SPP podpora príjmov poľnohospodárov. Robí tak prostredníctvom 
podpory poľnohospodárskej činnosti. Preto je rozumné monitorovať príjmy vytvorené takouto 
činnosťou. Údaje o celkovom príjme poľnohospodárskych domácností na úrovni EÚ sú zaujímavé, 
ale nemožno na ich základe určiť potrebu podpory konkrétne zameranej na poľnohospodárske 

                                                           
3  Svetová banka (2017), Thinking CAP:Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU (Premýšľanie 

o SPP: podpora zamestnanosti a príjmov poľnohospodárstva v EÚ), Pravidelná hospodárska správa č. 4, 
Washington, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Svetová banka, 
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf. 
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činnosti. „Disponibilný príjem domácností z poľnohospodárstva“ a „príjmy poľnohospodárskych 
podnikov“ sú odlišné pojmy. 

Priame platby sú zamerané na podporu životaschopnej úrovne príjmov poľnohospodárskych podnikov 
a de facto významne prispievajú k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych podnikov. Súčasný 
právny rámec stanovuje niekoľko nástrojov politiky na ich presnejšie zameranie (napríklad priemerná 
priama platba na hektár sa znižuje so zvyšujúcou sa veľkosťou poľnohospodárskeho podniku, zatiaľ 
čo priemerný príjem na pracovníka sa zvyšuje). 

Zároveň sa zdá, že priame platby sú koncentrované, pretože 20 % prijímateľov poberá 80 % podpory. 
Treba však zdôrazniť, že profesionálne poľnohospodárske podniky rodinného typu, ktoré 
obhospodarujú 5 až 250 hektárov, poberajú 71,5 % celkových priamych platieb. Okrem toho je tento 
pomer presným odrazom koncentrácie pôdy. A napokon pomer ako taký nie je otázkou – rozhodujúce 
je ďalšie zlepšovanie rozdeľovania priamych platieb z hľadiska spravodlivosti, účinnosti 
a efektívnosti. Návrh Komisie týkajúci sa SPP po roku 2020 sa zahrnutím niekoľkých nových 
nástrojov na zabezpečenie spravodlivejšieho a účinnejšieho rozdeľovania priamych platieb usiluje 
práve o to. 

4.26. Komisia sa domnieva, že vzhľadom na silný rast produktivity práce v poľnohospodárstve nie je 
stabilita tohto pomeru v rozpore s cieľom politiky, ktorým je zvýšenie individuálnych príjmov ľudí 
pracujúcich v poľnohospodárstve. 

4.27. Podnikateľský príjem na rodinnú pracovnú jednotku sa poskytuje len na úrovni odvetvia 
poľnohospodárstva a nemožno ho rozdeliť podľa veku. 

Pokiaľ ide o disponibilný príjem poľnohospodárskych domácností, pozri našu odpoveď na body 4.25 
až 4.32. 

4.32. V navrhovanej doložke Komisie o „skutočnom poľnohospodárovi“ sa vyžaduje, aby členské 
štáty vylúčili z priamych platieb tých jednotlivcov, ktorí vykonávajú poľnohospodársku činnosť, ale 
ich živobytie nie je závislé od poľnohospodárstva (pretože táto činnosť tvorí len nepodstatnú časť ich 
celkovej hospodárskej činnosti). 

Tabuľka 4.1 – Komisia zastáva názor, že pri posudzovaní účinnosti opatrení týkajúcich sa sušeného 
odstredeného mlieka ich hodnotitelia neposudzovali podľa dostupných alternatív so zreteľom na 
právny rámec. 

Komisia sa domnieva, že pomoc na súkromné skladovanie podporovala hospodárske subjekty počas 
obdobia, v ktorom hľadali alternatívne odbytiská. Nákup veľkých množstiev v rámci verejnej 
intervencie pomohol zastaviť pokles cien, aj keď zaťažil rovnováhu na trhu so sušeným odstredeným 
mliekom a prispel k oneskoreniu oživenia cien. Zásoby sa v rokoch 2018/2019 predali späť na trh 
v relatívne krátkom období, keď to umožnili trhové podmienky. 

4.34. Komisia opakuje svoju pripomienku v reakcii na Stabilizáciu príjmov poľnohospodárov 
(osobitná správa EDA č. 23/2019) a to, že pre daný typ výrobku neexistovali žiadne pripravené 
alternatívy k ruskému trhu. Ruský trh predstavoval 2 milióny ton ovocia a zeleniny vrátane 700 000 
ton jabĺk „Idared“ z Poľska, po ktorých neexistoval náhradný dopyt nikde inde. Za takýchto okolností 
muselo byť prispôsobenie sa novým trhom nevyhnutne pozvoľné, takže počas tohto obdobia došlo 
k postupnému znižovaniu podpory EÚ. 

Útvary Komisie v súčasnosti pracujú na zmene právnych predpisov s cieľom riešiť riziko nadmernej 
kompenzácie. 
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4.35. Podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na rôznych systémoch riadenia rizík 
EPFRV, je do určitej miery nižší, ako sa predpokladalo. Komisia však pozoruje určité rozdiely medzi 
rôznymi ponúkanými nástrojmi a rastúcim záujmom členských štátov o navrhovanie vhodných 
nástrojov vo svojich programoch rozvoja vidieka, najmä vzhľadom na množstvo narastajúcich výziev, 
ktorým dnes poľnohospodári čelia. Komisia je odhodlaná zlepšiť situáciu v rámci budúcej SPP; 
z tohto dôvodu navrhla, aby boli nástroje riadenia rizík pre členské štáty povinné a aby sa ďalej 
zvyšovala ich príťažlivosť a všestrannosť spolu s inými nástrojmi SPP v snahe urobiť odvetvie 
odolnejším. 

4.36. Zlepšenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov si vyžaduje čas a účinnosť podpory 
nie je každoročne merateľná. Keďže mnohé projekty, ako sú investície, trvajú dlhšie ako jeden rok 
a výsledky sa vykazujú až po ukončení projektov, príslušné ukazovatele cieľovej hodnoty sa zvyčajne 
zvyšujú na konci programového obdobia. Prvé hodnotenia už ukazujú, že opatrenia na rozvoj vidieka 
majú pozitívny vplyv na ukazovatele SPP „príjmy poľnohospodárskych podnikov“ a „čistá pridaná 
hodnota v nákladoch faktorov v poľnohospodárstve“. Takisto sa zistilo, že podpora rozvoja vidieka 
prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti prostredníctvom reštrukturalizácie a modernizácie 
odvetvia a zlepšovaním vzťahov medzi poľnohospodárskymi podnikmi a trhom4. 

Okrem toho Svetová banka5 zistila, že platby v rámci piliera II zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní 
konkurencieschopnosti tým, že prispievajú k rastu poľnohospodárskej produktivity.  

4.38. Opatrenia SPP podporujú postupy, ktoré sú prospešné pre prírodné zdroje a klímu. Každoročné 
monitorovanie ich využívania už poskytuje cenné informácie o schopnosti SPP dosiahnuť v týchto 
oblastiach výsledky. Skutočné prínosy pre životné prostredie možno posúdiť len formou hodnotení a 
s určitým časovým odstupom. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.39 až 4.43 

V rámci SPP sú niektoré kľúčové nástroje zamerané na podporu udržateľného využívania prírodných 
zdrojov v súčinnosti s inými nástrojmi SPP. Účinok jednotlivých nástrojov politiky nemožno oddeliť 
od pozorovaných trendov, ktoré sú výsledkom rôznych faktorov. 

 Normy týkajúce sa dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych stavov sú súčasťou 
„krížového plnenia“ a odrážajú základné postupy, ktoré nie sú podporované z finančných 
prostriedkov SPP a slúžia ako súčasť východiska pre náročnejšie podporované postupy. Členské 
štáty majú určitú mieru flexibility pri stanovovaní vnútroštátnych noriem týkajúcich sa dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu s cieľom zohľadniť vnútroštátne potreby 
a situácie, ale existuje spoločný povinný rámec EÚ, ktorý podporuje rovnaké podmienky. 

 „Ekologizácia“ je zložka priamych platieb týkajúca sa životného prostredia a klímy, ktorá 
odmeňuje poľnohospodárov za poskytovanie verejných statkov na základe vymedzených 
požiadaviek. Čím väčšia je oblasť, na ktorú sa vzťahujú požiadavky na ekologizáciu, tým väčší je 
príspevok k cieľu v oblasti životného prostredia a klímy. Ekologizácia nemusí nevyhnutne meniť 
poľnohospodárske postupy, keď tieto už zodpovedajú dostatočnej úrovni ambícií, ale tam, kde 
postupy nie sú na požadovanej úrovni, požiadavky na ekologizáciu zaväzujú poľnohospodárov, 
aby ich prispôsobili. Ekologizácia vo všetkých prípadoch bráni ďalšiemu zintenzívneniu nad 
rámec bodu stanoveného na úrovni EÚ. 

                                                           
4  Hodnotiaca správa poradenského centra – Súhrnná správa: súhrn zložiek hodnotenia rozšírených výročných 

správ o vykonávaní z roku 2019, kapitola 7, december 2019 a Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení 
spoločnej poľnohospodárskej politiky na všeobecný cieľ „životaschopnej výroby potravín“. 

5  Pozri poznámku pod čiarou č. 3. 
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 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia prispievajú k udržateľnému využívaniu prírodných 
zdrojov a môžu vychádzať zo širokého súboru dobrých príkladov, ktoré sa vykonali. V rokoch 
2014 – 2020 sa na viac ako 17 % využívanej poľnohospodárskej plochy EÚ používali postupy 
riadenia poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú prínosné pre biodiverzitu. Patria sem postupy 
podporované v rámci agroenvironmentálno-klimatických opatrení v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a sústavy Natura 2000. Na základe rámca EPFRV poskytujú programy 
členských štátov zoznam agroenvironmentálno-klimatických záväzkov, z ktorých si 
pôdohospodári môžu vybrať tie, ktoré najlepšie vyhovujú ich osobitným podmienkam, a to od 
ľahšie splniteľných širších záväzkov po veľmi cielené záväzky uplatňované v obmedzených 
oblastiach. Všetky takéto záväzky zahŕňajú environmentálne ambiciózne poľnohospodárske 
postupy, ktoré vždy presahujú požiadavky krížového plnenia, takže poskytujú dodatočné 
environmentálne verejné statky. Rovnaký prístup sa uplatňuje aj v odvetví lesného hospodárstva, 
hoci v obmedzenejšom rozsahu a v súčasnosti s oveľa nižším využívaním zo strany potenciálnych 
prijímateľov vzhľadom na charakter odvetvia. 

Návrh Komisie týkajúci sa SPP po roku 2020 je ambiciózny, pokiaľ ide o environmentálne 
a klimatické ciele EÚ. „Ekologizačná architektúra“ budúcej SPP si zachová všetky súčasné 
ekologizačné postupy v rámci posilnených opatrení podmienenosti. Nástroje piliera II, ako sú 
agroenvironmentálno-klimatické záväzky, neproduktívne investície a výmena poznatkov a informácií, 
sa zachovajú a posilnia. Nová SPP bude mať okrem toho nový nástroj vo forme postupov 
financovania ekologických režimov, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a klímu. Napokon 
dôraz na výkonnosť a strategické plánovanie v prípade oboch pilierov bude kľúčový na dosiahnutie 
ambicióznych environmentálno-klimatických cieľov. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.44 až 4.48 

V záveroch podpornej hodnotiacej štúdie o vplyve SPP na zmenu klímy z roku 20186 sa uvádza, že 
SPP má účinné nástroje na riešenie potrieb v oblasti klímy, ale ich vplyv je ťažko merateľný, keďže 
ho ovplyvňuje kombinácia faktorov. 

„Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy“ sú jedným z troch 
hlavných cieľov SPP. Využívanie pôdy a postupy obhospodarovania pôdy šetrné voči klíme 
a financovanie investícií šetrných voči klíme sa podporuje prostredníctvom kombinácie povinných 
a dobrovoľných nástrojov SPP. Od roku 1990 sa emisie v poľnohospodárstve znížili o 20 % a SPP 
k tomu prispela. Je však pravda, že emisie sú už niekoľko rokov stabilné, čo môže byť spôsobené tým, 
že: 

 poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom je zníženie emisií iných ako emisií CO2 mimoriadne 
náročné7 a ktoré má nižší potenciál zmiernenia zmeny klímy ako iné odvetvia8 vzhľadom na 
biologický charakter emisií a viaceré funkcie odvetvia (potravinová bezpečnosť, pracovné miesta 
a príjmy atď.), a že  

 politiky EÚ nestanovujú ciele pre jednotlivé odvetvia. Je na každom členskom štáte, aby na 
základe nákladovej účinnosti opatrení a potenciálu zmiernenia zmeny klímy formuloval, ako 
a v ktorom (-ých) odvetví (-iach) bude pracovať na znižovaní emisií. Keďže poľnohospodárstvo 
má nižší potenciál na zníženie emisií, členské štáty sa možno rozhodli najprv riešiť problémy 
v iných odvetviach. 

                                                           
6  Hodnotiaca štúdia vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky na zmenu klímy a emisie skleníkových 

plynov, 2018. 
7  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015. 
8  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessment-

ghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2. 
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Komisia nedávno prijala oznámenie9, v ktorom navrhuje cieľ zníženia emisií skleníkových plynov 
v celej EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality EÚ do 
roku 2050. Poľnohospodárstvo je súčasťou dlhodobej stratégie EÚ do roku 2050, ktorá je základom 
zelenej dohody. Je plne začlenená do národných energetických a klimatických plánov (NEKP), do 
dlhodobých stratégií Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) a do strategických plánov SPP. Ak chceme do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, 
toto odvetvie musí prispieť svojím dielom k ambicióznejším klimatickým cieľom do roku 2030.  

V súlade s oznámením10 Komisia takisto plánuje začať sériu revízií kľúčových legislatívnych 
nástrojov na dosiahnutie nového cieľa. Strategické plány SPP, ktoré majú vypracovať členské štáty, 
sú kľúčovou príležitosťou nasmerovať viac zdrojov na dosiahnutie trvalého zníženia emisií 
v poľnohospodárstve a zároveň posilniť jeho hospodársku a environmentálnu udržateľnosť 
a odolnosť.  

Zelená dohoda, stratégia „z farmy na stôl“ aj plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030 poukazujú na 
prínosy opatrení v tomto odvetví, ktoré výrazne znižujú emisie a zároveň zabezpečujú trvalú 
potravinovú bezpečnosť v EÚ. Efektívne využívanie hnojív, precízne poľnohospodárstvo, zdravšie 
stáda dobytka a anaeróbny rozklad (produkcia bioplynu a využívanie organického odpadu) sú 
príkladmi existujúcich technológií, ktoré majú značný nevyužitý potenciál.  

Komisia vypracuje odporúčania pre členské štáty, pričom v nich zdôrazní oblasti, v ktorých chceme 
vidieť opatrenia v rámci plánov SPP, s osobitným dôrazom na ciele zelenej dohody. 

Ilustrácia 4.9 – Čísla jasne ukazujú, že emisie z poľnohospodárstva EÚ v rokoch 2010 až 2018 sa 
pohybujú okolo podobných hodnôt bez výrazného zvýšenia alebo zníženia, a teda stále z nich 
nemožno vyvodiť záver. 

Celkový vývoj v oblasti emisií skleníkových plynov v EÚ28 bude pravdepodobne presnejší ako 
jednotlivé absolútne ročné odhady, ktoré nie sú navzájom nezávislé. Medzivládny panel o zmene 
klímy (IPCC) tvrdí, že neistota spojená s celkovým vývojom v oblasti emisií skleníkových plynov je 
približne na úrovni 4 až 5 %. 

Údaje o emisiách z poľnohospodárstva z roku 2018 sú v súčasnosti k dispozícii a ukazujú pokles. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.49 až 4.51 

EPFRV prispieva k vyváženému územnému rozvoju, ale nie je navrhnutý tak, aby sám osebe riešil 
všetky problémy vo vidieckych oblastiach EÚ. 

V správe Svetovej banky s názvom „Premýšľanie o SPP“11 sa zdôrazňuje, že SPP je spojená so 
znižovaním chudoby a vytváraním lepších pracovných miest pre poľnohospodárov v celej EÚ. 

                                                           
9  https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-stepping-

europe%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en. 
10  Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030: investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti 

v prospech našich občanov, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562. 
11  Svetová banka (2017), Thinking CAP:Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU (Premýšľanie 

o SPP: podpora zamestnanosti a príjmov poľnohospodárstva v EÚ), Pravidelná hospodárska správa č. 4, 
Washington, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Svetová banka, 
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf. 

324

http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf.


SK   SK 
 

 

Dospelo sa v nej k záveru, že „rozsah SPP je ďalekosiahly a môže byť silným nástrojom štrukturálnej 
transformácie“. Rozdiel medzi príjmami v poľnohospodárstve a príjmami v iných odvetviach sa 
zmenšuje a v rámci EÚ sa príjmy v poľnohospodárstve navzájom približujú. Oba piliere SPP 
prispievajú k dosahovaniu týchto výsledkov. Nadchádzajúce hodnotenie vplyvu SPP na „vyvážený 
územný rozvoj“ (ktoré bude zverejnené v roku 2021) poskytne ďalšie poznatky. 

CMEF obsahuje širokú škálu ukazovateľov na sledovanie pokroku pri plnení všeobecného cieľa 
„vyváženého územného rozvoja“; patrí tam miera (ne)zamestnanosti a štruktúra hospodárstva (pozri 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-
indicators-table_2019_en.pdf). To isté platí pre návrh budúcej SPP (príloha I k návrhu nariadenia 
o strategických plánoch SPP). 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.52 až 4.54 

SPP prispieva ku generačnej obnove v poľnohospodárstve, čo má pozitívne vedľajšie účinky na 
zamestnanosť. 

Ciele ako generačná obnova v poľnohospodárstve a vytváranie pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach nemožno splniť len s jedným nástrojom podpory, ale sú výsledkom synergií medzi rôznymi 
vnútroštátnymi nástrojmi a nástrojmi EÚ a osobitným vnútroštátnym alebo regionálnym kontextom. 
SPP ponúka škálu nástrojov, ktoré k tomu prispievajú. Vzhľadom na charakter podporovaných 
projektov (predovšetkým v prípade iniciatívy LEADER) sa vytváranie pracovných miest prejaví až po 
určitom čase. Okrem toho sa podpora z EPFRV často neposkytuje formou priameho úveru, hoci 
vytvára podmienky, ktoré umožňujú ponúkať pracovné miesta, a vybraní jednotlivci ich môžu prijať. 

Z nedávnej podpornej hodnotiacej štúdie12 vyplýva, že opatrenia SPP pre mladých poľnohospodárov 
majú pozitívny vplyv na zamestnanosť a generačnú obnovu (vo vzťahu k protiopatreniam) vrátane 
podpory EPZF. Vplývajú na výkonnosť a odolnosť poľnohospodárskych podnikov. Namiesto 
podpory nástupníctva v poľnohospodárskych podnikoch je však pravdepodobnejšie, že po nástupe 
mladých poľnohospodárov zlepšia sociálno-hospodársku udržateľnosť poľnohospodárskych 
podnikov. 

Sociálno-hospodársky kontext vo vidieckych oblastiach a prekážky vstupu mladých poľnohospodárov 
(ako sú ceny pôdy a prístup ku kapitálu) nových účastníkov silno odrádzajú, čo SPP sama osebe 
nedokáže riešiť. 

Legislatívny návrh Komisie týkajúci sa SPP po roku 2020 poskytuje nový rámec podpory pre 
mladých poľnohospodárov s lepšou synergiou medzi podporou piliera I a piliera II s cieľom 
zabezpečiť koherentnosť medzi intervenciami, cielenými a individuálne prispôsobenými riešeniami 
a maximalizovať nákladovo účinné vykonávanie všetkých dostupných zdrojov spôsobom, ktorý 
najviac vyhovuje miestnym podmienkam a skutočným potrebám. Vzhľadom na vplyv vnútroštátnych 
faktorov na generačnú obnovu budú členské štáty musieť preskúmať vzájomné pôsobenie medzi 
vnútroštátnymi nástrojmi a intervenciami EÚ a zabezpečiť konzistentnosť. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 4.55 až 4.57 

EPFRV poskytuje širokú škálu nástrojov na podporu investícií do vidieckych oblastí, ktoré zahŕňajú 
rôzne druhy investícií a ciele rozvoja vidieka. S obmedzeným súborom ukazovateľov nie je možné 
pokryť všetky projekty. Okrem toho účinnosť podpory možno hodnotiť len prostredníctvom 
                                                           
12  Hodnotenie vplyvu SPP na generačnú výmenu, miestny rozvoj a pracovné miesta vo vidieckych oblastiach, 

2019. 

325

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-context-indicators-table_2019_en.pdf.


SK   SK 
 

 

hodnotení s použitím dodatočných informácií na analýzu. Komisia navrhla riešenia viacerých 
problémov súvisiacich so systémom monitorovania a hodnotenia na programové obdobie 2014 –
 2020, ale vždy bude potrebné nájsť rovnováhu medzi prínosmi monitorovania a hodnotenia a s tým 
súvisiacimi nákladmi a administratívnou záťažou. Pokiaľ ide o širokopásmové pokrytie vo vidieckych 
oblastiach, pozri aj odpoveď na rámček 4.1. 

4.58. V kontexte rozvoja vidieka sa očakávané výsledky a príslušné cieľové hodnoty stanovujú na 
úrovni cieľov (oblasti zamerania), nie na úrovni jednotlivých opatrení. Používajú sa na stanovenie 
operačných cieľov, ktoré sa majú splniť vykonávaním niekoľkých príslušných podporných opatrení 
v rámci programov rozvoja vidieka. Vzhľadom na vysoký počet možných opatrení by ukazovatele 
výsledkov vymedzené na tejto úrovni neboli funkčné, členské štáty však môžu okrem spoločných 
ukazovateľov stanoviť ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy na monitorovanie konkrétnych 
výsledkov v rámci svojich programov rozvoja vidieka. 

ZÁVERY 
 
Spoločná odpoveď Komisie na body 4.59 až 4.60 
Komisia sa domnieva, že výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2019 poskytuje primerané 
kvantifikované informácie o výsledkoch a vplyve SPP a predkladá vyvážený opis dosiahnutých 
výsledkov politiky, pričom sa zameriava na výstupy aj výsledky. 
Nepretržité monitorovanie vývoja poľnohospodárskych trhov, rozvoja vidieka a využívania 
finančných prostriedkov SPP, ktoré vykonáva Komisia prostredníctvom kontextu, výstupov, 
výsledkov a ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť SPP, poskytuje informácie, ktoré sú čoraz 
transparentnejšie, užívateľsky ústretovejšie a včasnejšie a poskytli základ pre interné aj externé 
analýzy výkonnosti SPP. To by nebolo možné, keby informácie neboli kvantifikované. 
 
Zatiaľ čo výkonnosť politiky možno pozorovať každoročne a relatívne spoľahlivo na úrovni výstupov, 
pri meraní výsledkov a predovšetkým vplyvov je čoraz dôležitejší silný vplyv vonkajších faktorov 
(ako sú poveternostné udalosti alebo zdravotné krízy). Napriek výsledným obmedzeniam bude 
každoročný pokrok vo vykonávaní opatrení SPP dobrým ukazovateľom toho, či je alebo nie je na 
dobrej ceste k splneniu svojho cieľa, a prispeje k hodnoteniu jej účinnosti. 
 
Každá politika zameraná na riešenie mnohých výziev, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva 
a vidiecke oblasti, musí zohľadňovať skutočnosť, že hospodárske a environmentálne ciele možno 
splniť len vtedy, ak sa budú riešiť spoločne. Je dôležité nazerať na ukazovatele v ich širšom kontexte 
a so zreteľom na potenciálne synergie/kompromisy, a nie oddelene.  
 
To znamená, že účinné poľnohospodárske politiky musia odrážať viacúrovňové vzťahy medzi 
nástrojmi a cieľmi, a nie uplatňovať zjednodušenú intervenčnú logiku, aby sa zachytilo napätie, ako aj 
príležitosti vytvorené všetkými typmi moderných poľnohospodárskych postupov z hľadiska 
hospodárskej a environmentálnej efektívnosti. Podrobná intervenčná logika SPP sa odzrkadľuje 
v posúdení vplyvu, ktoré Komisia vypracovala v roku 2018 a vypracúva v každom z hodnotení, 
v ktorom sa podrobne posudzuje účinnosť politiky pri plnení jej cieľov. 
 
4.61. Pozri prvý odsek v odpovedi Komisie na bod 4.14. 
 
4.62. So zreteľom na vplyv vonkajších faktorov na príjmy poľnohospodárov, ako je sucho a choroby, 
je cieľom SPP prispieť k zvýšeniu príjmov v poľnohospodárstve. Okrem toho, podpora rozvoja 
vidieka prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti prostredníctvom reštrukturalizácie 
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a modernizácie odvetvia poľnohospodárstva EÚ a prostredníctvom zlepšenia vzťahov medzi 
poľnohospodárskymi podnikmi a trhom13. 
 
4.63. Súčasný rámec EÚ v oblasti klímy nestanovuje ciele špecifické pre jednotlivé odvetvia, ale 
stanovuje vnútroštátne ciele na zníženie emisií v odvetviach, ktoré nie sú súčasťou schémy 
obchodovania s emisiami, vrátane poľnohospodárstva, dopravy, odpadového hospodárstva a sektora 
budov. Je na každom členskom štáte, aby na základe nákladovej účinnosti opatrení a potenciálu 
zmiernenia rozhodol, ako a v ktorom (-ých) odvetví (-iach) bude pracovať na znižovaní emisií. Keďže 
náklady na ďalšie znižovanie emisií v poľnohospodárstve sú v porovnaní s inými odvetviami pomerne 
vysoké, členské štáty sa možno rozhodli najprv riešiť problémy v iných odvetviach. Vyššie ambície 
nového plánu v oblasti klimatických cieľov do roku 2030 si však budú vyžadovať prehodnotenie 
súčasného rámca a v polovici roka 2021 budú viesť k návrhom týkajúcim sa príslušných odvetví. 
 
4.64. K dispozícii je široká škála informácií o SPP a výskumní pracovníci majú prístup 
k podrobnejším informáciám o (veľmi početných) ukazovateľoch CMEF. 

                                                           
13 Evaluation Helpdesk report – Summary report synthesis of evaluation components of the enhanced AIRS 

2019 Chapter 7 December 2019 and Evaluation support study of the impact of the CAP measures towards 
the general objective “viable food production” (Hodnotiaca správa poradenského centra – Súhrnná správa: 
súhrn zložiek hodnotenia rozšírených výročných správy o vykonávaní z roku 2019, kapitola 7, 
december 2019 a Podporná hodnotiaca štúdia vplyvu opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky na 
všeobecný cieľ „životaschopnej výroby potravín“). 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

KAPITOLA 5 – BEZPEČNOSŤ A OBČIANSTVO 

ÚVOD 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) podporuje efektívne riadenie migračných tokov 
a vykonávanie, posilňovanie a vývoj spoločného prístupu Únie k otázkam azylu a migrácie. Podporuje 
opatrenia v oblasti azylu vrátane presídľovania a premiestňovania, legálnej migrácie a integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín a operácií návratu. 

V súčasnom VFR Komisia zamerala podporu v rámci fondu AMIF na poskytovanie účinnej reakcie 
na utečeneckú krízu, čím zabezpečila vykonávanie migračnej agendy. Pružný mechanizmus reakcie 
na núdzové situácie („núdzová pomoc“), ktorý Komisia priamo riadi, sa považuje za mimoriadne 
účinný nástroj na riešenie nepredvídaných potrieb. V tejto súvislosti bolo dôležitou prioritou 
dosiahnuť hlbšie zosúladenie fondu AMIF s cieľmi politiky a osobitnými operačnými potrebami 
v snahe účinne podporiť navrhnuté riešenia migračnej krízy a posilniť synergie a komplementárnosť 
medzi fondom AMIF a inými nástrojmi financovania EÚ (najmä európskymi štrukturálnymi 
a investičnými fondmi, nástrojom rozvojovej spolupráce a nástrojmi humanitárnej pomoci EÚ). 

Správy o výkonnosti fondu vykonávaného v rámci zdieľaného riadenia sa podávajú pravidelne a na 
dvoch úrovniach: prvú úroveň tvoria údaje z monitorovania, ktoré členské štáty zhromažďujú 
a predkladajú Komisii vo svojich výročných správach o vykonávaní. Tieto údaje zahŕňajú ukazovatele 
stanovené v nariadení, ktorým sa zriaďuje fond AMIF (nariadenie č. 516/2014). Druhú úroveň 
podávania správ o výkonnosti tvoria hodnotenia. V rámci existujúcich nariadení sa od členských 
štátov a Komisie vyžaduje vykonávať priebežné hodnotenia a ex post hodnotenia. Každý z týchto 
dvoch súborov údajov slúži na iný účel. Zatiaľ čo údaje z monitorovania poskytujú prehľad o pokroku 
vo vykonávaní fondu, hodnotenia posudzujú vplyv podpory. V rámci ex post hodnotenia Komisia 
posúdi najmä vplyv na účinné riadenie migračných tokov do Únie, vývoj európskeho azylového 
systému a spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Priebežné 
hodnotenie bolo ukončené v júni 2018. Vzhľadom na neskoré prijatie nariadení, ktoré spôsobilo 
neskorý začiatok vykonávania programu, priebežné hodnotenie poskytlo iba úplne prvé posúdenie 
počiatočného čerpania finančných prostriedkov fondu AMIF. Ex post hodnotenie Komisie, ktoré je 
naplánované na konci júna 2024, poskytne oveľa komplexnejšie posúdenie výkonnosti fondu AMIF. 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) 

5.10. Fond pre azyl, migráciu a integráciu poskytuje finančné prostriedky s cieľom presadzovať 
komplexnú migračnú agendu EÚ v nestabilnej a náročnej situácii v oblasti migrácie v rokoch 2014 – 2019. 

Ilustrácia 5.3 – Vykonávanie programu potrvá do konca roka 2022 a Komisia následne vykoná 
záverečné posúdenie výkonnosti fondu AMIF v porovnaní s cieľmi. Podľa článku 57 nariadenia 
č. 514/2014 sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisii predložili svoje ex post hodnotenie do 
konca decembra 2023. Komisia na základe týchto správ predloží ex post hodnotenie do 30. júna 2024. 

Ilustrácia 5.4 – Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programových 
vyhláseniach sú vo všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľov na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
plnenie cieľov zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci zodpovednosti 
Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 
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Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 

Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa, nemusí 
nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

5.14. Ani v nariadení č. 516/2014, ani v prílohe 4 nariadenia č. 516/2014, v ktorých sa stanovujú 
spoločné ukazovatele, sa ukazovatele neklasifikujú ako ukazovatele výstupov alebo výsledkov. 

5.15. Keďže sa tieto ukazovatele používajú na sledovanie pokroku vo vykonávaní národných 
programov, ciele sa stanovujú na začiatku programového obdobia a vo všeobecnosti sa upravujú 
smerom nahor alebo nadol, keď sa do národných programov pridelia dodatočné finančné prostriedky. 
Samotné presiahnutie cieľov odráža potenciál zvýšenia efektívnosti. 

5.16. Pri následnom audite útvaru pre vnútorný audit z roku 2020 sa dospelo k záveru, že 
„odporúčanie bolo primerane a účinne vykonané“. 

5.17. Ciele stanovujú členské štáty vo svojich národných programoch na začiatku programového 
obdobia a upravujú ich, keď sa do národných programov pridelia dodatočné finančné prostriedky. 

Pokiaľ ide o posudzovanie potrieb: 

- v každom programe sa analyzujú potreby v rôznych oblastiach zahrnutých do programu (oddiel 2 
schválených programov), tieto potreby tvoria základ na určenie prideľovania finančných 
prostriedkov a následne úrovne cieľov. Ciele, ktoré stanovujú členské štáty a schvaľuje Komisia, 
sa preto považujú za relevantné informácie na posúdenie pokroku v rámci fondu AMIF. 
 

- Pri priebežnom hodnotení sa dospelo k záveru, že intervenčné opatrenia podporované z fondu 
AMIF zodpovedali potrebám identifikovaným členskými štátmi (pozri bod 5.20 a text 
v rámčeku 5.1). 

 
Členské štáty nemajú právnu povinnosť zhromažďovať a vykazovať kvantitatívne informácie 
o svojich celkových potrebách. Je to v súlade so záväzkom, ktorý prijali všetky tri inštitúcie 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva, a to podľa potreby zaviesť v právnych 
predpisoch požiadavky na podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie a zároveň zabrániť 
nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä pokiaľ ide o členské štáty. 

5.18. Všetky podané žiadosti o núdzovú pomoc sa posudzujú v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách na základe niekoľkých kritérií vrátane toho, či je všeobecný cieľ (očakávaný vplyv) 
a reakcia na núdzovú pomoc v súlade s cieľmi fondu a politiky a či stanovené špecifické ciele 
(očakávané výsledky) prispievajú k všeobecnému cieľu. Pre každý špecifický cieľ sa vymedzia 
vhodné ukazovatele na meranie pokroku dosiahnutého pri jeho plnení vrátane: jednotky merania, 
východiskovej a cieľovej hodnoty, ktoré sa monitorujú pri vykonávaní dohody o grante s cieľom 
zabezpečiť, aby sa výdavky realizovali podľa plánu. Komisia prostredníctvom vykonávania núdzovej 
pomoci monitoruje výkonnosť vo vzťahu k účinnému, ako aj efektívnemu využívaniu fondov EÚ 
tým, že zabezpečuje komplementárnosť s inými fondmi a opatreniami EÚ. Údaje o ukazovateľoch by 
sa vždy mali analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi a kvalitatívnymi informáciami, aby sa 
mohla posúdiť výkonnosť programu. 
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Pokiaľ ide o budúci fond pre azyl a migráciu, na základe odporúčania EDA a za predpokladu, že sa 
prijmú príslušné nariadenia v súvislosti s VFR na roky 2021 – 2027, Komisia vypracuje kritériá na 
prideľovanie finančných prostriedkov núdzovej pomoci do 30. júna 2021. 
 

5.19. Informácie o hospodárnosti a efektívnosti programov nie sú každoročne k dispozícii. Tieto 
aspekty vo veľkej miere vychádzajú z regulačného rámca a zvyčajne sa merajú dlhodobejšie. 

Komplexnejšie posúdenie výkonnosti výdavkových programov sa vykonáva v kontexte hodnotení, 
pričom sa využívajú všetky dostupné kvalitatívne a kvantitatívne informácie. Informácie o efektivite 
sa zhromažďujú v rámci hodnotení. V nariadení č. 514/2014 sa stanovuje, že v súvislosti s fondom 
AMIF sa vykonajú dve hodnotenia: jedno priebežné hodnotenie v roku 2017 a jedno ex post 
hodnotenie na konci programu. 

Výsledky priebežného hodnotenia z roku 2017 boli opísané v programových vyhláseniach k návrhu 
rozpočtu na rok 2020. 

Členské štáty do 31 decembra 2023 poskytnú ex post hodnotiacu správu o účinkoch opatrení v rámci 
svojich národných programov a Komisia do 30. júna 2024 predstaví ex post hodnotiacu správu 
o účinkoch príslušných právnych základov. Komisia vo svojom ex post hodnotení preskúma aj vplyv 
osobitných nariadení na rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti z hľadiska ich 
príspevku k vybranému súboru cieľov. 

5.20. Fond celkovo priniesol významnú pridanú hodnotu EÚ napriek relatívne nízkemu objemu 
finančných prostriedkov v porovnaní s dôležitými výzvami, ktoré priniesla migračná kríza. 

5.23. Prvá zarážka – Fond AMIF poskytuje v tejto oblasti relatívne obmedzené množstvo finančných 
prostriedkov v porovnaní s celkovými potrebami v členských štátoch. Je zrejmé, že fond nepokryje 
100 % týchto potrieb. Fond AMIF môže mať napriek tomu pozitívny prínos. 

Potreby, ktoré chcú členské štáty prostredníctvom fondu riešiť, sa stanovia v národnom programe 
(oddiel 2) na začiatku programového obdobia. 

Pri priebežnom hodnotení sa dospelo k záveru, že intervenčné opatrenia podporované z fondu AMIF 
zodpovedali potrebám identifikovaným členskými štátmi (pozri bod 5.20 a text v rámčeku 5.1). 

Okrem toho sa v rámci ex post hodnotenia bude analyzovať, či účinky opatrení financovaných z fondu 
AMIF v rámci národných programov skutočne prispeli k riešeniu týchto potrieb. 

Druhá zarážka – Pozri odpoveď Komisie na bod 5.15. 

5.24. Podpora z fondu AMIF výrazne prispela k rozvoju programov a opatrení v oblasti presídľovania 
v prevažnej väčšine členských štátov. Počet presídlení do EÚ od roku 2015 neprestajne rastie. Aj keď 
pandémia COVID-19 dočasne zastavila presídľovanie – hoci operácie presídľovania sa v niektorých 
členských štátoch po lete pomaly obnovujú – Komisia celkovo konštatuje, že po dokončení viac ako 
60 000 presídlení v roku 2019 možno túto politiku považovať za úspech, na ktorý Komisia 
v budúcnosti nadviaže. 

5.25. Fond AMIF môže prispieť ku konvergencii miery uznaných žiadostí o azyl posilnením 
spolupráce medzi členskými štátmi. Posudzovanie žiadostí o azyl však zostáva politickou otázkou, 
ktorú financovanie ako také nedokáže vždy vyriešiť. 
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5.26. Podľa správy úradu EASO z roku 2020 o trendoch v oblasti azylu neexistuje vo všetkých členských 
štátoch veľký počet nevybavených prípadov týkajúcich sa spracovania žiadostí o azyl. V správe sa 
konštatuje, že v Nemecku došlo k zníženiu počtu nevybavených prípadov a že počet nevybavených 
prípadov bol vysoký a ďalej narastal v Belgicku, Grécku, vo Francúzsku a v Španielsku. 

Komisia prijala 23. septembra 2020 nový pakt o migrácii a azyle v nadväznosti na intenzívne 
konzultácie s Európskym parlamentom, členskými štátmi a rôznymi zainteresovanými stranami. Pakt 
zahŕňa všetky rôzne prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. 

Navrhuje efektívnejšie a rýchlejšie postupy zavedením integrovaného konania na hraniciach, ktoré po 
prvýkrát zahŕňa skríning pred vstupom zameraný na identifikáciu všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie 
hranice EÚ bez povolenia alebo osôb, ktoré sa na území Únie vylodili po pátracej a záchrannej operácii. 
Bude to zahŕňať kontrolu zdravotného stavu a bezpečnostnú kontrolu, odobratie odtlačkov prstov 
a registráciu v databáze Eurodac. Po skríningu môžu byť jednotlivci nasmerovaní na správne konanie, či 
už na hranici v prípade určitých kategórií žiadateľov, alebo v rámci bežného konania o azyle. V tomto 
konaní na hraniciach sa budú prijímať rýchle rozhodnutia o azyle alebo návrate. 

5.27. Komisia ďalej uvádza opatrenia prijaté po zverejnení správy EDA č. 24/2019 pred rokom: 

- Úrad EASO významne zvýšil podporu v Grécku prostredníctvom operačného plánu podpísaného 
medzi úradom EASO a Gréckom v decembri 2019. Na základe tohto plánu agentúra už rozširuje 
svoju operačnú prítomnosť na podporu gréckym orgánom. Úrad EASO počas roka 2020 
zdvojnásobí počet nasadeného personálu z približne 500 na viac ako 1 000. Svojou prácou budú 
podporovať grécku azylovú službu, národnú dublinskú jednotku, prijímaciu a identifikačnú službu 
a odvolací orgán. 
 

- Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a grécka vláda podpísali 28. januára 2020 dohodu 
o sídle operačného úradu EASO v Grécku. Dohoda o hosťovaní dáva štatútu úradu EASO 
v Grécku právnu a administratívnu zrozumiteľnosť, čo agentúre umožňuje lepšie podporovať 
grécke azylové a prijímacie orgány. 

 
- Komisia už poskytuje Grécku núdzovú pomoc na podporu gréckej azylovej služby (ako 

prijímateľa) pri riešení nevybavených prípadov žiadostí o azyl a iných opatrení zameraných na 
zabezpečenie spravodlivého a účinného azylového konania v Grécku. Úrad EASO v rámci svojho 
najnovšieho operačného plánu podporuje aj operácie gréckej azylovej služby. 

 
- Grécky národný program fondu AMIF (zdieľané riadenie) takisto podporuje činnosti a fungovanie 

gréckej azylovej služby. 
 

- Pokiaľ ide o Taliansko, Komisia vyjadrila znepokojenie zodpovednému orgánu fondu AMIF 
v súvislosti s kapacitou na spracovanie veľkého počtu odvolaní a vyzvala ich, aby sa skontaktovali 
s ministerstvom spravodlivosti s cieľom preskúmať možnosti, ako zabezpečiť dlhodobú finančnú 
podporu tlmočenia vo fáze odvolania. Na monitorovacom výbore národného programu fondu AMIF, 
ktorý sa konal 9. decembra 2019, zodpovedný orgán fondu AMIF informoval Komisiu, že naše 
odporúčanie prijal pozitívne a spolu s ministerstvom spravodlivosti prijme náležité opatrenia. 

 
- Podľa údajov Eurostatu sa počet nevybavených prípadov v Grécku v období od marca do júla 2020 

znížil: z 112 370 na konci februára 2020 na 83 325 na konci júla 2020 (najnovšie dostupné údaje). 
Pravdepodobne to súvisí s COVID-19. Navyše počet nevybavených prípadov v Taliansku sa za 
posledné dva roky významne znížil: z 152 420 na konci roka 2017 na 47 020 na konci roka 2019). 
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5.28. Pokiaľ ide o integráciu, v novom pakte o migrácii a azyle[1] Komisia oznámila svoj zámer prijať 
do konca roka 2020 nový akčný plán pre integráciu a inklúziu, ktorý poskytne strategické usmernenia 
a stanoví konkrétne opatrenia s cieľom podporiť inklúziu migrantov a širšiu sociálnu súdržnosť. 

[1] Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov o novom pakte o migrácii a azyle COM(2020) 609 final. 

5.30. Druhá zarážka – Zatiaľ čo integrácia je zložitá otázka, kde na výsledky integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín vplýva mnoho prvkov, Komisia prostredníctvom fondu AMIF podporila 
celostný prístup k integrácii, pričom zohľadnila rôzne aspekty, ktoré môžu mať vplyv na integračný 
proces. Podpora z fondu AMIF prekročila rámec jazykových a občianskych kurzov a riešila aj otázky 
spojené s aktívnou účasťou v spoločnosti a prístupom k službám, ktoré môžu mať vplyv na dlhodobú 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Komisia by však chcela zdôrazniť, že bez jazykových a občianskych kurzov je ťažké dosiahnuť 
akúkoľvek, hoci len krátkodobú integráciu. 

Tretia zarážka – Príspevok fondu AMIF k tomuto ukazovateľu je veľmi obmedzený, a to aj z pohľadu 
celkového rozpočtu EÚ. Väčšina finančných prostriedkov týkajúcich sa zamestnateľnosti pochádza 
z Európskeho sociálneho fondu. Právny základ fondu AMIF umožňuje iba prípravné opatrenia pred 
vstupom na trh práce. Vývoj ukazovateľa výkonnosti s ohľadom na štátnych príslušníkov tretích 
krajín na trhu práce preto závisí od množstva iných faktorov, ako je príspevok fondu AMIF 
k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín, predovšetkým od celkového vývoja hospodárskej 
situácie. Vzhľadom na uvedené by sa mala analyzovať súvislosť medzi oboma faktormi. 

5.31. Akčný plán Komisie z roku 2016 zahŕňal opatrenia, ktoré má vykonať iba Komisia, a nie 
členské štáty. Zahŕňal nezáväzné podnety s cieľom zamerať sa na určité oblasti. V súčasnosti prebieha 
posúdenie výsledkov akčného plánu Komisiou. 

5.32. Komisia monitoruje riadnu transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva a ich konkrétne 
uplatňovanie, a to aj formou postupov v prípade nesplnenia povinnosti. V prípade niektorých aspektov 
sa transpozícia rámca EÚ pre legálnu migráciu do vnútroštátneho práva môže v jednotlivých 
členských štátoch líšiť v dôsledku prítomnosti niekoľkých dobrovoľných ustanovení. 

5.33. Skutočnosť, že súčasný právny rámec legálnej migrácie mal obmedzený vplyv so zreteľom na 
celkové problémy v oblasti migrácie, pred ktorými EÚ stojí, presahuje rozsah fondu AMIF. Fond má 
nielen relatívne obmedzené finančné zdroje; budovanie komplexnej prisťahovaleckej politiky je 
v prvom rade politickým rozhodnutím a až následne si vyžaduje finančnú podporu. 

Okrem toho výsledky kontroly vhodnosti z roku 2019, pokiaľ ide o vplyv rámca EÚ týkajúci sa 
legálnej migrácie, sú pozitívnejšie. Kľúčovým zistením bolo, že celkovo a napriek niektorým 
nedostatkom priniesli smernice o legálnej migrácii pozitívne účinky, ktoré by členské štáty 
samostatne nedosiahli. Všetky zainteresované strany vrátane členských štátov potvrdili trvalú pridanú 
hodnotu EÚ vyplývajúcu zo spoločného rámca EÚ pre legálnu migráciu. Medzi hlavné pozitívne 
účinky identifikované v rámci hodnotenia patrí: 

 určitý stupeň harmonizácie podmienok, postupov a práv, ktorý pomôže vytvoriť rovnaké 
podmienky vo všetkých členských štátoch, 

 zjednodušenie administratívnych postupov, 
 zlepšenie právnej istoty a predvídateľnosti pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 

zamestnávateľov a správne orgány, 
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 lepšie uznávanie práv štátnych príslušníkov tretích krajín (konkrétne práva na rovnaké 
zaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi v mnohých dôležitých oblastiach, ako sú pracovné 
podmienky, prístup k vzdelaniu a dávkam sociálneho zabezpečenia a procesné práva), 

 zlepšená mobilita v rámci EÚ pre určité kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín (napr. 
zamestnanci presunutí v rámci podniku, výskumní pracovníci a študenti). 

5.34. Ako bolo oznámené 23. septembra 2020 v pakte o migrácii a azyle, Komisia vyzvala 
spoluzákonodarcov, aby urýchlene dokončili rokovania o smernici o modrej karte EÚ. 

5.35. S cieľom dosiahnuť merateľnejšie výsledky pri navracaní neregulárnych migrantov Komisia 
v marci 2017 prijala obnovený akčný plán v oblasti návratu a odporúčanie Komisie týkajúce sa zaistenia 
účinnejších návratov pri vykonávaní smernice o návrate s cieľom zabezpečiť, aby bola EÚ pripravená 
reagovať na nové výzvy. Okrem toho Komisia 12. septembra 2018 predložila návrh revidovanej smernice 
o návrate (prepracované znenie), ktorý obsahuje niekoľko cielených zmien, pričom neovplyvňuje rozsah 
pôsobnosti pôvodnej smernice o návrate. Cieľom revidovanej smernice o návrate je maximalizovať 
účinnosť systému EÚ v oblasti návratu a zabezpečiť jednotnejšie uplatňovanie vo všetkých členských 
štátoch pri súčasnom zabezpečení základných práv a zásady zákazu vyhostenia alebo vrátania. 

Zmenený návrh nariadenia o konaní o azyle prijatý 23. septembra 2020 ako súčasť nového paktu 
o migrácii a azyle nadväzuje na túto líniu v tom, že posilňuje právny, operačný a inštitucionálny 
rámec systému EÚ v oblasti návratu a odstraňuje nedostatky v oblasti azylu. Predstavuje teda novú 
iniciatívu na vytvorenie spoločného a účinného európskeho systému v oblasti návratu, ktorého 
nosným pilierom zostane prepracované znenie návrhu smernice o návrate. 

Komisia vždy odporúčala členským štátom dobrovoľné návraty ako uprednostňovanú možnosť 
dôstojnejšieho a nákladovo efektívnejšieho návratu. Ako bolo oznámené v novom pakte o migrácii 
a azyle, Komisia na budúci rok predloží osobitnú stratégiu pre dobrovoľné návraty a reintegráciu. 

5.38. Napriek všetkým projektom a iniciatívam Komisie, členských štátov a Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v posledných rokoch klesá absolútny počet skutočných 
návratov, hoci počet migrantov, ktorí sú povinní opustiť územie EÚ, rastie, aj keď pomaly. 

V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 Komisia spolupracovala s členskými štátmi 
a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 v prípade 
navrátilcov a zúčastnených zamestnancov plne rešpektovali a aby konania o návrate mohli pokračovať 
v čo najväčšej možnej miere. Osobitný dôraz sa kladie na podporu dobrovoľných návratov. 

Komisia 16. apríla 2020 predložila členským štátom usmernenia o vykonávaní pravidiel EÚ 
týkajúcich sa konaní o návrate v súvislosti s pandémiou koronavírusu. To je odpoveďou na žiadosť 
členských štátov o usmernenie o spôsoboch zabezpečenia kontinuity konaní a dodržiavania 
základných práv a charty EÚ. 

Je mimoriadne dôležité, aby sa splnili oba ciele smernice, a to zlepšiť účinnosť vnútroštátnych konaní 
a zabezpečiť ochranu práv migrantov. 

Nový pakt o migrácii a azyle nadväzuje na túto líniu a prináša nové iniciatívy na vytvorenie 
spoločného a účinného európskeho systému v oblasti návratu, ktorý posilňuje právny, operačný 
a inštitucionálny rámec systému EÚ v oblasti návratu a odstraňuje nedostatky v oblasti azylu. 
Prepracované znenie návrhu smernice o návrate zostane nosným pilierom tohto rámca spolu s novým 
návrhom, ktorým sa mení návrh nariadenia o konaní o azyle z roku 2016. 
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5.39. Fond AMIF prispel k vykonávaniu stratégii návratu tým, že členským štátom poskytol potrebnú 
pomoc v rôznych oblastiach politiky návratu: od zvýšenia kapacity zaistenia, zlepšenia jeho 
podmienok a zabezpečenia vykonávania záruk (napr. bezplatnej právnej pomoci) až po pokrytie 
nákladov na návratové operácie v prípadoch, keď agentúra Frontex nemohla poskytnúť podporu alebo 
keď členské štáty takúto pomoc nepovažovali za potrebnú. 

5.41. Komisia by takisto chcela zdôrazniť, že operačná pomoc agentúry Frontex členským štátom 
a národné programy fondu AMIF podporujú činnosti núteného návratu doplňujúcim spôsobom: 

 agentúra Frontex zabezpečuje komplementárnosť a koordináciu s podporou určenou na návraty 
financovanou z fondu AMIF tým, že s členskými štátmi a Európskou komisiou spoločne využíva 
katalóg dostupných služieb v oblasti návratu, 

 pre činnosti súvisiace s návratom bol navrhnutý ešte koordinovanejší prístup v rámci 
nadchádzajúceho finančného nástroja EÚ (Fond pre azyl a migráciu). 

Možnosť organizovať návratové operácie financované z národných programov fondu AMIF dáva 
členským štátom flexibilitu potrebnú na vykonávanie návratov v prípadoch, keď agentúra nemôže 
poskytnúť podporu alebo keď sa členské štáty domnievajú, že zapojenie agentúry nie je potrebné. 

5.42. Po intenzívnych konzultáciách s Európskym parlamentom, členskými štátmi a rôznymi 
zainteresovanými stranami Komisia prijala 23. septembra 2020 nový pakt o migrácii a azyle. Pakt 
zahŕňa všetky rôzne prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. 

Okrem navrhnutia efektívnejších a rýchlejších postupov uvedených v pripomienkach Komisie 
v oddiele 5.26 pakt vychádza zo zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Členské 
štáty musia prispievať k solidarite. V pakte sa zohľadňujú rozličné situácie v členských štátoch 
a kolísanie migračných tlakov a navrhuje sa systém flexibilných príspevkov členských štátov. Môžu 
siahať od premiestnenia žiadateľov o azyl z krajiny prvého vstupu cez prevzatie zodpovednosti za 
návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať, až po rôzne formy operačnej podpory. 

Pakt tvoria individualizované a vzájomne prospešné partnerstvá s tretími krajinami. Tieto partnerstvá nám 
pomôžu riešiť spoločné výzvy, ako je napríklad prevádzačstvo migrantov, prispejú k vytvoreniu legálnych 
možností migrácie a budú sa zaoberať účinným vykonávaním readmisných dohôd a dojednaní. 

5.43. Komisia by chcela zdôrazniť, že účinnosť politiky v oblasti premiestnenia, hotspotov a azylu 
bola závislá od politických rozhodnutí/kritérií oprávnenosti. 

Hlavný prínos fondu AMIF na úrovni EÚ vyplýva z nadnárodného rozmeru určitých opatrení, ale aj 
z prínosu solidarity na úrovni EÚ, podporovanej najmä prostredníctvom núdzovej pomoci 
a mechanizmov premiestnenia a presídlenia. 

Pokiaľ ide o premiestnenia, pozri odpovede Komisie (najmä body 33 až 48) na osobitnú správu EDA 
č. 24/2019 „Azyl, relokácia a návrat migrantov: čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely 
medzi cieľmi a výsledkami“ [COM(2019) 592 final]. 

Prvá zarážka – Tento faktor súvisí s politickými rozhodnutiami/kritériami oprávnenosti a nemôže 
súvisieť s účinnosťou fondu ako takou. 

Druhá zarážka – Pozri odpoveď Komisie na prvý bod v predchádzajúcej zarážke. 

Tretia zarážka – Komisia by chcela pripomenúť, že premiestnenia závisia od rozhodnutí členských štátov 
a – pokiaľ ide o mechanizmus z roku 2015 – od príslušných kritérií oprávnenosti mechanizmu. Počet 
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premiestnení by sa mohol výhodne využiť v kvalitatívnej analýze účinkov fondu AMIF, ale nemal by sa 
priamo využívať na hodnotenie účinnosti fondu, keďže samotný fond neobmedzoval premiestnenia. 

Ako Komisia uviedla vo svojej oficiálnej odpovedi na správu EDA č. 24/2019, mechanizmy 
premiestnenia boli úspešné pri zmierňovaní tlaku na taliansky a grécky azylový systém v dôsledku 
významného podielu žiadostí osôb, ktoré jednoznačne potrebujú ochranu (čím aj zmiernili dlhodobý 
tlak spojený s integráciou). 

Štvrtá zarážka – Hoci financovanie EÚ bolo dobrovoľné a ad hoc, zohralo kľúčovú úlohu pri podpore 
premiestnenia v nadväznosti na vylodenia a poskytlo významný stimul na podporu členských štátov, 
ktoré sú pod tlakom. 

Spoluzákonodarcovia sa v roku 2018 dohodli na presunutí ostávajúcich nevyužitých finančných 
prostriedkov z dočasných mechanizmov premiestnenia na iné priority v oblasti migrácie. V rámci 
revízie národných programov v roku 2019 sa tieto finančné prostriedky presunuli najmä na 
dobrovoľné premiestnenie (26 miliónov EUR) a presídlenie (116 miliónov EUR) okrem iných 
kľúčových priorít v oblasti migrácie. 

5.44. Členské štáty mali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky z fondu AMIF na premiestnenie, 
ale premiestnenie sa neuskutočnilo v plánovanom rozsahu. Nemožno to spájať s fungovaním fondu 
AMIF, ale so skutočnosťou, že členské štáty nepožiadali o premiestnenie. 

ZÁVERY 

5.45. Od roku 2015 sa na riešenie migračnej krízy mobilizovali značné dodatočné finančné prostriedky z fondu 
AMIF, predovšetkým na podporu členských štátov v prvej línii. Podporu z fondu AMIF je potrebné vnímať 
v kontexte mimoriadne zložitej a citlivej politickej situácie s veľmi rozličnými postojmi a potrebami členských 
štátov. Na pozadí výziev, ktorým v tejto oblasti čelí, existujú jasné hranice toho, ako môže fond prispieť 
v takomto politickom kontexte a s relatívne obmedzeným objemom dostupných finančných prostriedkov. 

Ak zohľadníme nestálu a náročnú situáciu v oblasti migrácie, fond AMIF svoje ciele plní. 

5.46. Pozri odpoveď Komisie na bod 5.16 týkajúci sa primeraného a účinného vykonania odporúčania auditu. 

Komisia v bode 5.18 opísala podrobné informácie o výkonnosti, ktoré sú k dispozícii pre núdzovú 
pomoc, napriek skutočnosti, že nevypracovala rámec na monitorovanie výkonnosti. 

Komisia prostredníctvom vykonávania núdzovej pomoci monitoruje výkonnosť týkajúcu sa účinného, ako aj 
efektívneho využívania fondov EÚ tým, že zabezpečuje komplementárnosť s inými fondmi a opatreniami EÚ. 

Pokiaľ ide o budúci fond pre azyl a migráciu, na základe odporúčania EDA a za predpokladu, že sa 
prijmú príslušné nariadenia v súvislosti s VFR na roky 2021 – 2027, Komisia vypracuje kritériá na 
prideľovanie finančných prostriedkov núdzovej pomoci do 30. júna 2021. 

5.47. Akékoľvek nedostatky vo vzťahu k ukazovateľom vplyvu by bolo možné pripísať vykonávaniu 
politických cieľov, a nie fungovaniu fondu. 

Vplyv politickej situácie na ukazovatele sa uznáva v bode 5.10. 

Okrem toho, informácie o efektivite sa zhromažďujú v rámci hodnotení. V nariadení č. 514/2014 sa 
stanovuje, že v súvislosti s fondom AMIF sa vykonajú dve hodnotenia: jedno priebežné hodnotenie 
v roku 2017 a jedno ex post hodnotenie na konci programu. 
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Z údajov ukazovateľov, ktoré poskytli členské štáty, vyplýva, že celkovo sa dosiahol značný pokrok 
pri plnení cieľov stanovených v národných programoch. 

5.48. Fond AMIF poskytol významnú finančnú podporu na presídľovanie utečencov, čo pomohlo 
členským štátom vybudovať vlastné kapacity na presídľovanie. To sa od roku 2014 prejavilo v neustálom 
náraste prísľubov týkajúcich sa presídlenia. Cieľ stanovený Komisiou je na dobrej ceste k svojmu 
naplneniu a v súčasnosti prebiehajú činnosti v oblasti presídľovania. Cieľ preto ešte nebol splnený. 

5.49. Vývoj ukazovateľa výkonnosti s ohľadom na štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce 
závisí od množstva iných faktorov – napr. od celkového vývoja hospodárskej situácie – ako je 
príspevok fondu AMIF, ktorým sa riešia prípravné opatrenia pred vstupom na trh práce. 

Komisia by chcela zdôrazniť, že hlavným cieľom fondu AMIF nie je integrovať vysokokvalifikovaných 
pracovníkov. Vo všeobecnosti platí, že súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa legálnej migrácie vrátane prilákania 
vysokokvalifikovaných pracovníkov by sa mali zlepšiť. Práve to Komisia navrhla v roku 2016 v rámci 
reformy modrej karty pre vysokokvalifikovaných pracovníkoch, o ktorej sa stále rokuje. Napokon, ako bolo 
oznámené v pakte o migrácii a azyle, Komisia vyzvala spoluzákonodarcov, aby urýchlene ukončili rokovania 
o smernici o modrej karte EÚ. Komisia takisto začala verejnú konzultáciu o legálnej migrácii a oznámila 
niektoré opatrenia na zlepšenie súčasného rámca (nad rámec vysokokvalifikovaných migrantov). 

5.50. Dôvody nízkej účinnosti návratov priamo nesúvisia s výkonnosťou fondu AMIF, hoci výdavky 
z fondu môžu prispieť k príslušnému cieľu. 

Pakt o migrácii a azyle prinesie nové iniciatívy na vytvorenie spoločného a účinného európskeho 
systému v oblasti návratu, ktorý posilní právny, operačný a inštitucionálny rámec systému návratu 
v oblasti EÚ a odstráni nedostatky v oblasti azylu. Prepracované znenie návrhu smernice o návrate 
zostane nosným pilierom tohto rámca spolu so zmeneným návrhom nariadenia o konaní o azyle. 

Mechanizmy premiestnenia zo septembra 2015 boli úspešné pri zmierňovaní tlaku na taliansky 
a grécky azylový systém v dôsledku významného podielu žiadostí osôb, ktoré jednoznačne potrebujú 
ochranu (čím aj zmiernili dlhodobý tlak spojený s integráciou). 96 % (34 700) všetkých oprávnených 
migrantov, ktorí požiadali o premiestnenie v rámci mechanizmov z roku 2015, bolo skutočne 
premiestnených. Ostávajúce nevyužité prostriedky z dočasných mechanizmov premiestnenia boli 
presunuté na iné priority v oblasti migrácie. 

Financovanie EÚ zohralo kľúčovú úlohu pri podpore premiestnenia v nadväznosti na vylodenia 
a poskytlo významný stimul na podporu členským štátom, ktoré sú pod tlakom. 

Pokiaľ ide o premiestnenia, pozri odpovede Komisie (najmä body 33 až 48) na osobitnú správu EDA 
č. 24/2019 „Azyl, relokácia a návrat migrantov: čas zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely 
medzi cieľmi a výsledkami“ [COM(2019) 592 final]. 

Napokon v rámci nového paktu o migrácii a azyle Komisia navrhla mechanizmus solidarity pre 
situácie migračného tlaku a na riešenie špecifického charakteru vylodení v nadväznosti na pátracie 
a záchranné operácie založený na povinných príspevkoch, ktoré zahŕňajú aj premiestnenie. Podpora 
takéhoto premiestnenia z rozpočtu EÚ bude kľúčovým prvkom podpory takýchto premiestnení. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
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KAPITOLA 6 – GLOBÁLNA EURÓPA 

ÚVOD 

Nástroj európskeho susedstva (ENI) a nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) účinne podporuje 
vykonávanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, akčného programu z Addis Abeby o financovaní 
rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy na celosvetovej úrovni a priamo s partnerskými krajinami. 
Finančná podpora EÚ pomohla zlepšiť životy miliónov ľudí na celom svete, bojuje sa ňou proti 
nerovnosti a podporuje sa spravodlivý a udržateľný rast a spoločnosti na celom svete, ktoré zahŕňajú 
ľudský rozvoj a umožňujú mládeži využiť svoj potenciál. 

To svedčí o tom, že Komisia neustále zlepšuje svoj prístup k posudzovaniu výkonnosti vonkajších 
nástrojov na úrovni programov aj na úrovni intervencie a svoje informovanie o dosiahnutom pokroku. ENI 
napreduje pri dosahovaní svojich cieľov, najmä pokiaľ ide o počet zavedených partnerstiev v oblasti 
mobility, pri ktorých sa dosiahli čiastkové ciele a ktorých výkonnosť je na dobrej ceste. Výkonnosť 
nástrojov sa meria pomocou rôznych nástrojov vrátane ukazovateľov a posudzovania výkonnosti 
v programovom výkaze k návrhu rozpočtu1, monitorovania výsledkov a ukazovateľov zahrnutých vo 
výročnej správe o vykonávaní nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej činnosti2, ako aj 
hodnotení na úrovni projektov/programov a na strategickej úrovni3. Uspokojivý pokrok sa dosiahol aj 
v niektorých kľúčových oblastiach DCI, najmä v tých, ktoré súvisia s cieľmi udržateľného rozvoja 
v oblasti prístupu dievčat k vzdelávaniu a znižovania výskytu oneskoreného rastu u detí mladších ako 
5 rokov. Komisia však uznáva, že je potrebné prijať ďalšie kroky, aby bolo meranie výkonnosti 
dôkladnejšie, s cieľom viac zohľadniť globálne politické ciele DCI (odstraňovanie chudoby s cieľom 
podporiť udržateľný rozvoj, podpora ľudských práv a dobrej správy vecí verejných). V prípade Nástroja 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), programu nadväzujúceho na DCI a ENI, 
Komisia navrhla novú kombináciu ukazovateľov vplyvu, ako aj ukazovateľov výsledkov/výstupov 
s cieľom presnejšie zohľadniť posúdenie výkonnosti v kľúčových oblastiach intervencie, aby sa dosiahli 
jeho ciele. Komisia zverejňuje komplexné informácie o výkonnosti vo svojej výročnej správe 
o vykonávaní nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej činnosti. Komisia takisto zverejňuje
správu o výsledkoch dosiahnutých vo vzťahu k plneniu globálnych záväzkov EÚ na základe ukazovateľov
rámca EÚ pre výsledky v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) 

Ilustrácia 6.4 – Komisia sa domnieva, že všetky ukazovatele výkonnosti zahrnuté v programovom 
výkaze sú vo všeobecnosti relevantné pre ciele programu. 

Stanovenie cieľových hodnôt na začiatku obdobia VFR má inherentné riziko, že počas trvania programu sa 
dosiahnutie cieľových hodnôt zjednoduší alebo sťaží. Dôvodom by mohli byť faktory v rámci 
zodpovednosti Komisie, členských štátov, iných partnerov a organizácií alebo externé faktory. 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_ 
statement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf. 

2 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf.  
3 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en. 
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Samotné ukazovatele nemusia nevyhnutne odrážať plnenie cieľov programu. 

Preto skutočnosť, že ukazovateľ je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojej cieľovej 
hodnoty, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste 
k dosiahnutiu svojich cieľov. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

6.12. Komisia má podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách povinnosť predkladať v programových 
výkazoch správy o všetkých ukazovateľoch stanovených v právnych základoch príspevkových 
programov odsúhlasených Európskym parlamentom a Radou na základe návrhu Komisie. 

Výber ukazovateľov vplyvu odzrkadľuje ambiciózny charakter cieľov DCI. Výročná správa 
o vykonávaní nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej činnosti od roku 2015 zahŕňa 
kapitolu o dosiahnutých výsledkoch na základe ukazovateľov rámca EÚ pre výsledky, ktoré zahŕňajú 
viaceré ukazovatele výstupov a výsledkov. Z koncepčného hľadiska rámec EÚ pre výsledky 
poskytuje ucelený obraz o kontexte aj o výsledkoch konkrétnych intervencií. Ukazovatele na úrovni 
výstupov poskytujú priamejšiu súvislosť s intervenciami EÚ, zatiaľ čo ukazovatele na úrovni 
výsledkov a vplyvu poskytujú oveľa silnejší dôkaz o cieľoch politiky. Komisia vzhľadom na spoločný 
charakter rozvojovej spolupráce uplatňuje pri posudzovaní výkonnosti prístup založený na 
prispievaní. Postup podľa prístupu založeného na prideľovaní by si vyžadoval, aby sa značne zvýšili 
súčasné investície do vykazovania a aby sa upozornilo na významné riziko z hľadiska účinnosti. 

6.13. Komisia sa v priebehu rokov neustále usilovala získať od darcov ďalšie finančné prostriedky pre 
trustové fondy Únie pre vonkajšiu akciu. 

Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku od svojho vzniku získal značné zdroje od členských štátov EÚ 
a ďalších darcov v celkovej výške 619 miliónov EUR (do 30. septembra 2020), čo predstavuje 12,4 % 
celkových zdrojov trustového fondu. Všetky členské štáty EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko 
a Nórsko prispeli do Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku. Trustový fond EÚ Bêkou od svojho 
vzniku takmer späťnásobil svoje finančné zdroje, čím dosiahol prísľuby vo výške 308 miliónov EUR 
(do 30. septembra 2020). Takmer 30 % týchto prísľubov pochádza z členských štátov (a zo 
Švajčiarska). Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku navyše pravidelne mobilizoval odbornosť 
a skúsenosti darcov prostredníctvom identifikácie, rozvoja a spoločného vykonávania programov. 
Trustový fond EÚ Bêkou sa takisto usiluje o posilnenie dialógu a koordinácie medzi darcami 
pôsobiacimi v Stredoafrickej republike. 

6.15. Komisia sa zaviazala k súdržnosti politík v záujme rozvoja. Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa 
zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce [pozri COM(2018) 460 final], 
potvrdzuje zámer Komisie zabezpečiť súdržnosť, súlad a doplnkovosť (vrátane súdržnosti politík v záujme 
rozvoja). 

6.16. Komisia sa usiluje o riešenie zistení Európskeho dvora audítorov a prijíma opatrenia na vykonanie 
jeho odporúčaní. Záväzok Komisie vykonať odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa 
vonkajšej činnosti EÚ dokazujú výsledky následnej kontroly prijatia opatrení na základe odporúčaní, ktorú 
Európsky dvor audítorov vykonal vo svojej osobitnej správe za rok 2016 o Hondurase: Európsky dvor 
audítorov dospel k záveru, že všetky odporúčania boli vykonané v plnej miere. 

Pokiaľ ide o zistenia v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o Núdzovom trustovom fonde 
EÚ pre Afriku, doplnkovosť a synergie s opatreniami EÚ v rámci ďalších nástrojov sa systematicky 
posudzujú. Koordinácia priamo na mieste je zabezpečená prostredníctvom pravidelných 
koordinačných skupín darcov a partnerov. 
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6.17. Komisia od roku 2015 zaviedla rámec EÚ pre výsledky, ktorý sa používa na monitorovanie 
výsledkov programov a projektov a na podávanie výročných správ o výsledkoch. Rámec EÚ pre 
výsledky pokrýva výstupy, výsledky a vplyvy. 

6.18. Komisia od roku 2014 dokončila 27 hodnotiacich správ súvisiacich s medzinárodným rozvojom 
a spoluprácou. V prípade vonkajšej pomoci podlieha pracovnému dokumentu útvarov Komisie len 
vybraný počet z nich. Zistenia a odporúčania hodnotiacich správ týkajúcich sa jednotlivých krajín, 
ako aj tém sa náležite zohľadňujú v čase programovania a preskúmania nástrojov vonkajšej činnosti 
v polovici trvania. Všetky strategické hodnotiace správy vrátane zistení a odporúčaní sú zverejnené na 
webovom sídle Komisie. 

6.19. Komisia je naďalej odhodlaná neustále zlepšovať svoj prístup k posudzovaniu výkonnosti na 
úrovni programov aj na úrovni intervencie. 

Pokiaľ ide o zistenia v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o Núdzovom trustovom fonde 
EÚ pre Afriku, Komisia zdôrazňuje, že od zverejnenia správy sa dosiahol pokrok. Systém 
monitorovania a vzdelávania v prípade troch zložiek Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku je 
v súčasnosti zavedený a plne funkčný. V rámci systému monitorovania a vzdelávania trustového 
fondu EÚ sa spoločne využíva jednotný rámec pre výsledky vo všetkých troch geografických 
zložkách. Spoločné ukazovatele výstupov trustového fondu EÚ sú súčasťou tohto rámca, ktorý 
pozostáva zo 41 spoločných ukazovateľov výstupov, podľa ktorých sa podávajú správy o všetkých 
projektoch. Tento systém umožňuje spoločné podávanie správ o Núdzovom trustovom fonde EÚ pre 
Afriku prostredníctvom podávania štvrťročných správ, ktoré sa zverejňujú. Pokiaľ ide o všeobecný 
postup Komisie pri prijímaní následných opatrení v súvislosti s auditmi Európskeho dvora audítorov, 
Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 6.16. 

6.24. Hoci Komisia súhlasí s pripomienkami Európskeho dvora audítorov z roku 2016 týkajúcimi sa 
opatrenia financovaného DCI, ktoré malo zmiešané výsledky v sektore vzdelávania v Hondurase, 
konštatuje, že v tomto prípade sa audítori odvolávajú na konkrétny program, ktorého vykonávanie sa 
ukončilo v roku 2014. 

6.26. EÚ sa jednoznačne zaviazala podporovať a chrániť všetky ľudské práva, či už občianske 
a politické, alebo hospodárske, sociálne a kultúrne práva, demokratické zásady a právny štát. Tieto 
hodnoty sú základnými prvkami partnerstiev a dohôd EÚ o spolupráci s partnerskými krajinami. EÚ 
v rámci rozvojovej spolupráce zvyčajne spolupracuje s vládami a ich prostredníctvom a je teda závislá 
od politickej vôle a kapacít vnútroštátnych orgánov verejnej správy. Počas vykonávania intervencií 
financovaných EÚ je cieľom EÚ úzka spolupráca pri posudzovaní a monitorovaní základných hodnôt 
na základe analýzy a priorít stratégie v oblasti ľudských práv danej krajiny a na tomto základe vedie 
s partnerskou krajinou politický dialóg. 

Ako sa uvádza v Európskom konsenze o rozvoji, EÚ a jej členské štáty postupne začleňujú prístup 
založený na právach, ktorý zahŕňa všetky ľudské práva, do všetkých programov a opatrení v oblasti 
rozvojovej spolupráce. Komisia zdôrazňuje, že hoci je podpora demokracie, právneho štátu, ľudských 
práv a základných slobôd prioritou Komisie, samotný proces je náročný a vysoko spolitizovaný. 
V tomto kontexte je takisto náročné merať ho na základe výsledkov. 

Programy EÚ zamerané na podporu hodnôt uvedených v predchádzajúcom texte výrazne prispeli 
k pokroku v mnohých krajinách. Výsledky sú niekedy zmiešané, pretože pri podpore demokratických 
reforiem môže vzniknúť viacero vážnych prekážok, ktoré sú často spôsobené faktormi mimo kontroly 
EÚ. 
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6.27. Pokiaľ ide o podporu EÚ v oblasti ľudských práv, Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 
6.26. 

Pokiaľ ide o odkazy na Mjanmarsko/Barmu, Komisia zdôrazňuje, že hodnotenie krajín sa týkalo 
spolupráce EÚ do roku 2017. V nadväznosti na preskúmanie z roku 2017 v polovici trvania 
viacročného orientačného programu pre Mjanmarsko/Barmu na obdobie 2014 – 2020 Komisia 
v rámci programu na podporu živobytia vyčlenila dodatočnú sumu 5 miliónov EUR na konkrétne 
aktivity zamerané na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. 
 
 

 

Nástroj európskeho susedstva (ENI) 

6.31. Komisia od roku 2015 zaviedla rámec EÚ pre výsledky, ktorý sa používa na monitorovanie 
výsledkov programov a projektov a na podávanie výročných správ o výsledkoch ENI. Rámec EÚ pre 
výsledky pokrýva výstupy, výsledky a vplyvy. 

Ilustrácia 6.10 – Pozri odpoveď Komisie na ilustráciu 6.4 

6.34. Komisia má podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách povinnosť predkladať v programových 
výkazoch správy o všetkých ukazovateľoch stanovených v právnych základoch príspevkových 
programov odsúhlasených Európskym parlamentom a Radou na základe návrhu Komisie. 

Ukazovatele boli identifikované na základe neúplného zoznamu oblastí, ktoré majú byť pokryté 
a ktoré sú uvedené v nariadení o ENI. Kombinácia ukazovateľov, ktorá pozostáva najmä 
z ukazovateľov vplyvu, ale aj ukazovateľov výstupov a výsledkov, bola vybraná s cieľom porozumieť 
výkonnosti programu. 

6.37. Komisia víta uznanie užitočnosti a účinnosti nástrojov, ako je dialóg, twinning a trustové fondy 
EÚ. ENI pomohol podporiť reformy v oblastiach, kde má EÚ a partnerská krajina spoločné záujmy, 
alebo riešiť problémy občanov. Konkrétnejšie, pokiaľ ide o Azerbajdžan, v nadväznosti na obnovenie 
vzťahov s krajinou na všetkých úrovniach v roku 2017 a prijatie priorít partnerstva medzi EÚ 
a Azerbajdžanom v roku 2018 sa spolupráca s Azerbajdžanom rozšírila aj na oblasti správy vecí 
verejných, hospodárstva, pripojiteľnosti a kontaktov medzi ľuďmi. Táto pomoc bude úzko spojená 
s politickými a sektorovými dialógmi, ktoré budú strategickejšie využívané na monitorovanie 
vykonávania reforiem. 

Pokiaľ ide o občiansku spoločnosť, EÚ naďalej poskytuje finančnú podporu v kontexte neustáleho 
zužovania priestoru vrátane prijímania obmedzujúcich právnych predpisov týkajúcich sa 
mimovládnych organizácií. 

6.38. Posúdenie potrieb je zahrnuté v rámci kritéria relevantnosti piatich hodnotiacich kritérií lepšej 
právnej regulácie, hoci v niektorých hodnoteniach nemusí byť vždy jasný odkaz na tieto posúdenia4. 
Okrem toho je posúdenie potrieb základom logických rámcov akčných dokumentov, hlavných 
výročných programových dokumentov. 

6.39. Komisia sa odvoláva na svoju odpoveď na bod 6.31. 

                                                       
4  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-47_en_0.pdf. 
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6.40. Ukazovatele používané pri monitorovaní špecifických cieľov sú skôr kombináciou ukazovateľov 
výstupov alebo vplyvu a nie ukazovatele výsledkov. V čase, keď boli stanovené ukazovatele 
z programových výkazov, neboli systémy výkonnosti úplne vyvinuté a Komisia nemala k dispozícii 
súbor ukazovateľov výsledkov, ktorý v súčasnosti má a používa. 

6.41. GR NEAR investovalo značné množstvo času a úsilia do posilnenia kapacity svojich 
zamestnancov a kľúčových zainteresovaných strán, najmä prostredníctvom funkcie monitorovania 
a hodnotenia a tímu zameraného na podporu rozpočtu. 

GR NEAR spravuje portfólio tisícok projektov. Monitorovanie je funkciou viacerých parametrov, ako 
je dostupnosť konkrétnej odbornosti, bezpečnosť implementačného kontextu, odľahlosť činností 
a potreba zabezpečiť proporcionalitu administratívnych nákladov na monitorovanie a kontrolu 
v porovnaní s investíciou. 

Komisia neustále pracuje na zlepšovaní formulácie ukazovateľov používaných na úhradu zmlúv 
o rozpočtovej podpore. Dohľad nad novými zmluvami o rozpočtovej podpore bol posilnený. 

6.42. Komisia riadne posúdi všetky závery externého hodnotenia. Nie všetky hodnotenia vedú 
k pracovnému dokumentu útvarov Komisie, to však neznamená, že sa neposudzujú závery externých 
hodnotení. 

Rámec pre lepšiu právnu reguláciu predstavil pracovné dokumenty útvarov Komisie, v ktorých sa 
v samostatnom dokumente formalizuje hľadisko Komisie v súvislosti so zisteniami a závermi, ku 
ktorým sa dospelo v externých hodnoteniach. Konkrétne následný akčný plán sa zavádza po 
zverejnení každého externého hodnotenia, ktoré poskytuje útvarom prijatie alebo odmietnutie 
odporúčaní z hodnotenia. O rok neskôr sa uskutoční ďalšie preskúmanie následného akčného plánu, 
v ktorom sa načrtne pokrok vo vykonávaní. Pre GR NEAR sú zistenia vyplývajúce z funkcie 
hodnotenia založené najmä na mnohých operatívnych a strategických hodnoteniach, ktoré sa 
uskutočňujú a zverejňujú, hoci nie všetky vedú k zverejneniu formálneho pracovného dokumentu 
útvarov Komisie. 

Prvá zarážka – Komisia si bola vedomá určitých nedostatkov v hodnotení správy hospodárskych 
záležitostí a prijala rozhodnutie o tom, do akej miery boli závery hodnotenia ovplyvnené 
nedostatkami v procese hodnotenia. Napriek známym nedostatkom sa závery externého hodnotenia 
považovali za platné. 

Druhá zarážka – Komisia zverejnila správu o externom hodnotení, pretože sa domnievala, že má 
požadovanú kvalitu a zodpovedá príslušným normám. 

Tretia zarážka – Pokiaľ ide o hodnotenie reformy verejnej správy, Komisia a dodávateľ sa dohodli na 
ukončení zmluvy z dôvodu nezlučiteľného rozdielu medzi stranami. 

6.43. Zatiaľ čo k 1. januáru 2020 predstavovali vykonané platby 42 % finančného plánovania na 
obdobie 2014 – 2020, plnia sa takmer na 100 % plánovaných platieb. 

Programy na podporu komplexných dlhodobých štrukturálnych reforiem si zo svojej podstaty 
vyžadujú dlhé obdobie vykonávania. 

Programy vonkajšej činnosti sa vyznačujú strednodobým a dlhodobým vykonávaním a medzi 
zainteresovanými stranami v tejto oblasti existuje všeobecná zhoda. Uznáva sa to aj v súčasnom 
právnom základe a návrhu NDICI na obdobie po roku 2020, pretože záverečné hodnotenia sa plánujú 
až v polovici trvania budúceho VFR. 
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6.45. Pokiaľ ide o zavedenie hlbokej a trvalo udržateľnej demokracie, nahradením výročných správ 
správami o jednotlivých krajinách v prípade relevantných krajín bol zber údajov pre tento ukazovateľ 
menej systematický. Keďže súbor ukazovateľov pre programový výkaz ENI bol definovaný na 
začiatku obdobia vykonávania, existuje len veľmi malý priestor na zmenu alebo zrušenie 
ukazovateľov počas vykonávania nástroja, aj keby ukazovateľ prestal byť aktuálny. 

6.46. Hodnotitelia nemali prístup k informáciám o zastrešujúcom programe z dôvodu jeho citlivej 
povahy. 

6.48. Komisia si ponecháva uplatňovanie zásad právneho štátu ako hlavnú tému svojej politickej 
angažovanosti a dialógu s tretími krajinami, pričom sa usiluje o konsenzus v oblasti reforiem. Tento 
prístup je prierezový a skúma sa ním výkonnosť inštitúcií a primeranosť právnych predpisov. Pri 
zapájaní tretích krajín do určovania priorít podpory EÚ zastáva Komisia dlhodobý názor a presadzuje 
zmysluplné a štruktúrované opatrenia v príslušných oblastiach. 

6.55. Pokiaľ ide o pozorovanie reformy sektora bezpečnosti v Gruzínsku, Komisia by chcela 
poskytnúť ďalší kontext. Po prijatí zákona o štátnej inšpekčnej službe v roku 2018 bol v máji 2019 
ustanovený nezávislý vyšetrovací mechanizmus s mandátom na vyšetrovanie trestných činov 
spáchaných príslušníkmi orgánov presadzovania práva. Začal fungovať v novembri 2019 a do 
júna 2020 bolo prijatých 16 vyšetrovateľov a 6 operatívnych pracovníkov do troch kancelárií, 
z ktorých dve sú v Tbilisi a jedna v Kutaisi. 

Rámček 6.3 – Projekt DCI bez jasných cieľových hodnôt – Komisia v súčasnosti prijíma následné 
opatrenia v súvislosti so zisteniami Európskeho dvora audítorov. Daný program funguje ako rámec na 
identifikáciu a prideľovanie zdrojov prostredníctvom svojich nástrojov na podkladové oprávnené 
investičné projekty v oblasti infraštruktúry. Jeho úspechy sa preto musia skúmať prostredníctvom 
očakávaných výsledkov predpokladaných v rámci rôznych schválených projektov a ich príspevku 
k očakávaným výsledkom a ukazovateľom programu na vysokej úrovni. 

Kontrolovaný program bol predmetom hodnotiacej správy v polovici trvania. Cieľové hodnoty 
a čiastkové ciele na sledovanie výkonnosti boli navrhnuté a prediskutované s partnermi na základe 
hodnotiacej správy. Tieto cieľové hodnoty však budú oficiálne stanovené až po ukončení 
prebiehajúcich rokovaní o rekonfigurácii programu. 

ZÁVERY 

6.57. Komisia uverejňuje komplexné informácie o výkonnosti. V prípade DCI sa množstvo informácii 
o výkonnosti počas obdobia uplatňovania zvyšovalo, a to z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska. 
Počas tohto obdobia vydala Komisia okrem 40 hodnotiacich správ týkajúcich sa rozvojovej 
spolupráce a spolupráce s krajinami európskeho susedstva aj dve osobitné správy o dosiahnutých 
výsledkoch s podrobnosťami o konkrétnych projektoch v rôznych zemepisných oblastiach. Od 
roku 2015 sa vo výročnej správe o vykonávaní nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej 
činnosti podrobne informuje o výsledkoch DCI aj ENI z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska. 
Výročná správa preto poskytuje nestranný obraz o tom, ako sa nástrojom DCI a ENI darí plniť 
príslušné globálne ciele EÚ. 

6.58. Ukazovatele pre DCI aj ENI sú kombináciou ukazovateľov výstupov alebo vplyvu. V čase, keď 
boli stanovené ukazovatele z programových výkazov, Komisia nemala k dispozícii súbor 
ukazovateľov výsledkov, ktorý v súčasnosti má a používa. 

Výročná správa o vykonávaní nástrojov Európskej únie na financovanie vonkajšej činnosti od 
roku 2015 zahŕňa kapitolu o dosiahnutých výsledkoch na základe ukazovateľov rámca EÚ pre 
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výsledky (výstup a výsledok). Rámec EÚ pre výsledky poskytuje ucelený obraz o kontexte aj 
o výsledkoch konkrétnych intervencií. Ukazovatele výstupov poskytujú priamejšiu súvislosť 
s intervenciami EÚ, zatiaľ čo ukazovatele výsledkov a vplyvu poskytujú oveľa silnejší dôkaz 
o cieľoch politiky. 

Pokiaľ ide o Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), program 
nadväzujúci na DCI a ENI, Komisia po prvýkrát navrhla zoznam ukazovateľov, ktoré v súčasnosti 
zahŕňajú novú kombináciu ukazovateľov vplyvu aj výsledkov merajúcich výkonnosť v kľúčových 
oblastiach intervencie. 

6.60. EÚ sa jednoznačne zaviazala k základným hodnotám ľudských práv, demokracie a právneho 
štátu, ktoré tvoria nevyhnutné prvky všetkých partnerstiev EÚ s tretími krajinami a dohôd 
o spolupráci s nimi. 

Komisia zdôrazňuje, že zatiaľ čo samotný proces podpory demokracie, právneho štátu, ľudských práv 
a základných slobôd je komplikovaný, vysoko spolitizovaný a kontextovo špecifický, je náročné 
merať ho aj z hľadiska výsledkov. 

Komisia je naďalej odhodlaná neustále zlepšovať svoj prístup k posudzovaniu výkonnosti na úrovni 
programov aj projektov. Na tento účel Komisia prijíma aj opatrenia na riešenie zistení Európskeho 
dvora audítorov a vykonanie prijatých odporúčaní uvedených v jeho osobitných správach. 

 

 

 

 

343



SK SK 

ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2019 

„KAPITOLA 7: KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÍ“ 

ÚVOD 

7.8. Komisia vo svojich oficiálnych odpovediach uverejnených spolu s príslušnými správami EDA 
poskytla zdôvodnenia ku všetkým prípadom, v ktorých usúdila, že sa nemôže zaviazať k vykonaniu 
konkrétnych odporúčaní. 

Rámček 7.3 Príklady neprijatých odporúčaní, ktoré neboli vykonané 

Komisia jasne prezentovala hlavné dôvody neprijatia niektorých odporúčaní EDA uvedených 
v osobitných správach č. 19/2016, č. 17/2016 a č. 26/2016. Tieto sa potvrdili neskôr v podrobných 
odpovediach Európskemu parlamentu1, ktoré dopĺňali správu Komisie o opatreniach prijatých 
v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 20152. 

Pokiaľ ide o osobitnú správu č. 19/2016 s názvom Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov –
 poučenie z programového obdobia 2007 – 2013, Komisia vyjadrila obavy súvisiace s realizovateľnosťou 
a proporcionalitou odporúčania 12. Komparatívna analýza, ktorú odporučil EDA, by si vyžadovala značné 
úsilie členských štátov, keďže by znamenala izolovanie nákladov na granty a finančné nástroje, ktoré znáša 
každý riadiaci orgán. Táto analýza by si často vyžadovala, aby sa rozdelili hodiny odpracované každým 
zamestnancom v rámci finančných nástrojov, respektíve grantov, keďže na oboch by často pracovali tí istí 
zamestnanci. Takéto úsilie by bolo neprimerané. Navyše sú štruktúry nákladov na granty a finančné nástroje 
svojou povahou odlišné, preto by pridaná hodnota takejto analýzy bola obmedzená. 

A napokon, keď EDA v roku 2015 odporučil, aby Komisia vykonala komparatívnu analýzu nákladov 
na vykonávanie grantov a finančných nástrojov ESF3, Rada súhlasila s Komisiou, že by bolo náročné 
vykonať takéto odporúčanie4. 

Pokiaľ ide o osobitnú správu č. 17/2016 s názvom Inštitúcie EÚ môžu urobiť viac na uľahčenie 
prístupu k ich verejnému obstarávaniu, Komisia opakovane pripomína, že nariadenie o rozpočtových 
pravidlách z roku 2012 už obsahuje primerané ustanovenia v tejto oblasti. Tieto ustanovenia boli 
v nariadení o rozpočtových pravidlách z roku 2018 zachované. 

Neúspešní uchádzači sú podrobne informovaní o dôvodoch ich zamietnutia a môžu požiadať 
o doplňujúce informácie. Takéto požiadavky podliehajú prísnej lehote: verejný obstarávateľ musí tieto
informácie poskytnúť čo najskôr a v každom prípade do 15 dní od prijatia žiadosti.

Okrem toho vždy, keď sa úkon nepriaznivo ovplyvňujúci práva záujemcov alebo uchádzačov 
oznamuje hospodárskym subjektom v priebehu obstarávacieho konania (napríklad zamietnutie), 
takéto oznámenie sa bude vzťahovať na dostupné prostriedky nápravy (sťažnosť ombudsmana 
a súdne preskúmanie). 

1 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129482/2017-10-10-
Draft%20EP%20Detailed%20replies%20FINAL.PDF. 

2 COM(2017) 379 final. 
3 Osobitná správa EDA č. 8/2015 s názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ potreby 

mikropodnikateľov primerane? 
4 Závery Rady č. 14194/15 prijaté na jej 3427. zasadnutí 17. novembra 2015. 
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Pokiaľ ide o osobitnú správu č. 26/2016 s názvom Zvýšenie účinnosti krížového plnenia a dosiahnutie 
zjednodušenia ostáva výzvou, Komisia opakovane pripomína, že neprijíma odporúčanie 3. Odporúčanie 
by nezjednodušilo krížové plnenie, ale de facto obmedzilo jeho rozsah. Rozsah krížového plnenia sa 
v minulosti už niekoľkokrát zjednodušil. Členské štáty majú okrem toho v súčasnosti široký manévrovací 
priestor na zohľadnenie rizík pri výbere kontrolnej vzorky a na optimalizáciu svojich systémov kontroly. 
Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie by mohlo viesť k uvoľneniu pravidiel týkajúcich sa kontrol na 
mieste, čo by v konečnom dôsledku oslabilo účinnosť krížového plnenia. 

7.10. Spoločná odpoveď Komisie na body 7.10 – 7.12. 

Komisia prijala prevažnú väčšinu odporúčaní EDA, čo svedčí o veľkej zhode názorov a záverov 
medzi oboma inštitúciami. Komisia prikladá prijatiu následných opatrení k týmto odporúčaniam 
a vykonávaniu odporúčaní maximálny význam. Nie je však možné vylúčiť, že EDA považuje 
odporúčania za čiastočne vykonané, zatiaľ čo Komisia ich považuje za vykonané v plnej miere. 

ZÁVER 

7.15. Komisia poukazuje na to, že odporúčania EDA, ktoré jej boli adresované, majú niekedy zložitý 
charakter. Môžu závisieť od vonkajších faktorov, od intervencií členských štátov alebo iných 
partnerov a zainteresovaných strán, alebo od dosiaľ neznámych prvkov, ako je navrhovanie budúcich 
právnych predpisov, programov a schém. Vzťahujú sa nielen na aspekty vykonávania politiky, ale aj 
na navrhovanie politiky, ktorá sa niekedy týka aj pomerne širokých alebo prierezových aspektov. 

Komisia prikladá vykonávaniu všetkých prijatých odporúčaní EDA maximálny význam. Následné 
opatrenia a vykonávanie sú neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia Komisie. 

ODPOVEDE KOMISIE NA PRÍLOHU 7.1 „PODROBNÝ STAV ODPORÚČANÍ 
Z ROKU 2016 PODĽA JEDNOTLIVYCH SPRÁV – EURÓPSKA KOMISIA“ 

Osobitná správa č. 1/2016: Je systém Komisie na hodnotenie výkonnosti v súvislosti s príjmami 
poľnohospodárov dobre navrhnutý a vychádza zo spoľahlivých údajov? 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 92: Komisia čiastočne prijala odporúčanie a považuje odporúčanie za 
vykonané v plnej miere, pokiaľ ide o časť, ktorú prijala. Pokiaľ ide o meranie disponibilného príjmu 
poľnohospodárskych domácností, toto okrem iného závisí od príjmov členov rodiny, ktoré nepochádzajú 
z poľnohospodárstva, a od politík, ktoré patria do vnútroštátnej právomoci a ktoré sú v rámci členských 
štátov veľmi odlišné. Je ťažké pochopiť relevantnosť SPP pre tieto opatrenia a ešte ťažšie je porovnať 
príčinnú súvislosť rozdielov v úrovni príjmov domácností, keď sú spôsobené toľkými rôznymi faktormi. 

Vytvoriť právny základ pre takýto rámec by bolo veľmi ťažké, keďže by to výrazne zvýšilo 
administratívnu záťaž, ktorá prevažuje nad potenciálnymi výhodami. Eurostat v roku 2002 ukončil 
zber údajov o disponibilnom príjme poľnohospodárskych domácností z obmedzeného počtu 
členských štátov, ktoré tieto údaje poskytovali. 

Odpoveď na odporúčanie 2 (prvá zarážka), bod 94: Otázka podrobnejších informácií o faktoroch, ktoré 
ovplyvňujú poľnohospodárske príjmy, sa preskúmala s expertmi z členských štátov. V dôsledku toho bude 
Komisia naďalej skúmať možnosti ďalšieho rozvoja poľnohospodárskych účtov, aby sa ich potenciál mohol 
lepšie využiť s cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie o faktoroch, ktoré majú vplyv na 
poľnohospodárske príjmy. Pokiaľ ide o štatistiky cien poľnohospodárskej pôdy a nájomného za 
poľnohospodársku pôdu, v rámci dohody o Európskom štatistickom systéme sa zaviedlo pravidelné 
vypracúvanie. Ďalším krokom je podľa predpokladu navrhnúť zahrnutie týchto štatistík do nariadenia. 
V súčasnosti sa na tom pracuje. 
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Odpoveď na odporúčanie 2 (druhá zarážka), bod 94: S cieľom nakoniec zahrnúť regionálne 
poľnohospodárske účty do nariadenia (ES) č. 138/2004 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo 
Komisia už v roku 2020 predložila expertným skupinám obsah pripravovaného návrhu Rade 
a Európskemu parlamentu, v ktorom sa uvádzajú potrebné zmeny. Komisia potom podľa svojho práva 
iniciatívy podnikne potrebné požadované prípravné legislatívne kroky. 

Odpoveď na odporúčanie 2 (štvrtá zarážka), bod 94: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané 
v plnej miere. Komisia zastáva názor, že ukazovatele príjmov založené na úhrnných účtoch pre 
poľnohospodárstvo sú porovnateľné vo všetkých členských štátoch s výnimkou údajov o ročných 
pracovných jednotkách v absolútnom vyjadrení. Tieto sa používajú v určitých ukazovateľoch na preukázanie 
rozdielov v absolútnych úrovniach poľnohospodárskych príjmov medzi krajinami, čo nie je možné urobiť 
použitím indexov. Ak sa používajú absolútne hodnoty, musia ich sprevádzať potrebné upozornenia. 

Odpoveď na odporúčanie 4, bod 96: Komisia chýbajúcim krajinám vydala upozornenia týkajúce sa 
správ o kvalite úhrnných účtov pre poľnohospodárstvo so stanovenou lehotou. Komisia potom 
v priebehu roku 2021 vypracuje správu o kvalite na úrovni EÚ, a to aj v prípade, že sa stále budú 
vyskytovať chýbajúce krajiny. 

Odpoveď na odporúčanie 5, bod 98: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 

Odpoveď na odporúčanie 6 (prvá zarážka), bod 100: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané 
v plnej miere. Komisia prijala legislatívny návrh týkajúci sa nariadenia o strategickom pláne SPP na 
programové obdobie po roku 2020 vrátane nového mechanizmu vykonávania SPP. To zahŕňa 
špecifické ciele a výkonnostný rámec s jasnými cieľmi a čiastkovými cieľmi, čo umožňuje meranie 
výkonnosti plánov SPP členských štátov vo vzťahu k príjmom poľnohospodárov. Členské štáty musia 
vykonať SWOT analýzu s cieľom posúdiť potreby poľnohospodárskeho sektora a rozvoja vidieka a na 
základe týchto potrieb navrhnúť vhodné intervencie. SWOT analýza predkladá dôkazy a musí 
poskytnúť prehľad o súčasnej situácii. Keďže SPP patrí pod zdieľané riadenie, členské štáty stanovia 
kvantifikované ciele pre ukazovatele výsledkov vo svojich strategických plánoch SPP. 

Osobitná správa č. 2/2016: Správa o kontrole prijatia následných opatrení na základe 
osobitných správ Európskeho dvora audítorov za rok 2014 

Odpoveď na odporúčanie, bod 29 písm. a): V súvislosti s pravidelnými hodnoteniami sa všetkým 
odborom Komisie pripomína, aby v prípade potreby poskytli komplexné odpovede na odporúčania 
EDA spolu s podpornou dokumentáciou. Odbory Komisie zabezpečia, aby bola k dispozícii príslušná 
dokumentácia týkajúca sa opatrení. 

Odpoveď na odporúčanie, bod 29 písm. d): Odbory Komisie označia odporúčanie ako „čiastočne 
vykonané“, keď sa opatrenia začali realizovať, ale nie sú úplne dokončené. Táto kategória je 
nedefinitívnym posúdením odporúčania v procese vykonávania. EDA má inú perspektívu, keďže 
posudzuje vykonávanie odporúčania ex post v určitom časovom bode. Nie je však možné vylúčiť, že EDA 
považuje odporúčania za čiastočne vykonané, zatiaľ čo Komisia ich považuje za vykonané v plnej miere. 
 
Osobitná správa č. 5/2016: Zabezpečila Komisia účinné vykonávanie smernice o službách? 

Odpoveď na odporúčanie 7, bod 119: Komisia čiastočne prijala odporúčanie a považuje ho za vykonané 
v plnej miere, pokiaľ ide o časť, v ktorej sa zaviazala prijať opatrenia. Súdny dvor uznáva predpoklad 
nezverejňovania dokumentov týkajúcich sa postupu v prípade nesplnenia povinnosti počas fázy pred 
konaním. Týka sa to neformálneho dialógu, ktorý sa uskutočnil v rámci mechanizmu EU Pilot. Komisia 
pravidelne zverejňuje všeobecné informácie a štatistiku týkajúcu sa mechanizmu EU Pilot. 
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Osobitná správa č. 6/2016: Programy eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú 
zabrániť šíreniu chorôb zvierat 

Odpoveď na odporúčanie, bod 72 písm. a): Je nutné poznamenať, že existujúci systém nahlasovania 
chorôb zvierat (ADNS) sa stále aktívne využíva a jeho funkcie sa pravidelne zlepšujú s cieľom 
zabezpečiť výmenu epidemiologických informácií medzi členskými štátmi. Súčasne sa vyvíja nový 
systém ADIS s cieľom zamedziť dvojitému zadávaniu údajov do systémov nahlasovania EÚ a OIE5. 
Prenos údajov EÚ do systému nahlasovania OIE-WAHIS bude automatický. ADIS bude súčasne 
zahŕňať koncepciu „ohnísk“, ako aj prístup založený na „výskyte chorôb“. Prepojenie týchto dvoch 
prístupov umožní vyhľadávať a vizualizovať údaje použitím oboch parametrov vyhľadávania. Navyše 
sa do systému ADIS zahrnú nové nástroje na získavanie a vizualizáciu údajov. 

Osobitná správa č. 8/2016: Železničná nákladná doprava v EÚ: stále nie na správnej dráhe 

Odpoveď na odporúčanie 4 písm. a), bod 97: Vykonávanie tohto odporúčania ešte prebieha. V rámci 
prebiehajúceho hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre 
konkurencieschopnú nákladnú dopravu (nariadenie o koridoroch železničnej nákladnej dopravy) 
Komisia pracuje so združením RailNetEurope ako poskytovateľom údajov na rozvoji železničnej 
nákladnej dopravy a zozbiera a zanalyzuje údaje o rozvoji železničnej nákladnej dopravy. 

Výsledkom bude tabuľka, v ktorej sa ukáže výkonnosť železničnej nákladnej dopravy v porovnaní 
s inými druhmi dopravy. Pokiaľ ide o priebežné cieľové hodnoty, v prípade potreby sa napokon 
zvážia v kontexte novej dopravnej politiky v nadväznosti na bielu knihu o doprave z roku 2011. 

Odpoveď na odporúčanie 4 písm. b), bod 97: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie vykonala. 
Zainteresované strany v železničnej doprave vykonávajú v súlade s platnými právnymi predpismi 
pravidelné prieskumy týkajúce sa spokojnosti používateľov. Konkrétne podľa článku 19 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. 913/2010 správna rada každého železničného koridoru nákladnej dopravy „usporadúva prieskum 
spokojnosti používateľov koridoru nákladnej dopravy a jeho výsledky uverejňuje raz za rok“. 

Hoci sa tieto prieskumy zameriavajú na tú časť železničnej siete, ktorá je pre nákladnú dopravu 
najrelevantnejšia, zaoberajú sa používateľmi, ktorí sú takisto aktívni na celej železničnej sieti. Z tohto 
pohľadu prieskumy zastupujú názor všetkých používateľov železničnej dopravy. 

Komisia využíva dôkazy o spokojnosti používateľov z rôznych zdrojov vrátane štatistík, stretnutí 
a seminárov. Ďalej zváži podávanie správ o výsledkoch prieskumov uskutočnených v súvislosti 
s koridormi železničnej nákladnej dopravy vo svojej nadchádzajúcej správe o monitorovaní 
železničného trhu. 

Odpoveď na odporúčanie 8, bod 100: Komisia konštatovala, že prvá časť odporúčania bola 
adresovaná členským štátom a prijala druhú časť tohto odporúčania. 

Komisia zabezpečila, že členské štáty správne transponovali ustanovenia článku 8 
smernice 2012/34/EÚ, a vykonala prieskum o jeho vykonávaní, čím vykonala odporúčanie „overiť 
vykonávanie stratégií“. Z dlhodobejšieho hľadiska Komisia naďalej monitoruje túto otázku, ale tieto 
opatrenia presahujú rámec pôvodného odporúčania. Komisia nedávno odoslala dotazník členským 
štátom a správcom železničnej infraštruktúry so zameraním na praktické vykonávanie článku 30 

                                                      
5  OIE je Svetová organizácia pre zdravie zvierat, ktorá prevádzkuje svetový informačný systém pre 

zdravie zvierat (WAHIS). Od roku 2012 sa v rámci spoločného projektu Komisie a OIE pracuje na 
prepojení systémov ADNS a WAHIS spoločným rozhraním nazývaným informačný systém 
o chorobách zvierat (Animal Disease Information System – ADIS). 
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smernice 2012/34/EÚ týkajúci sa plánovania a financovania železničnej infraštruktúry a vplyvu 
výstavby infraštruktúry na železničnú nákladnú dopravu. Dotazník takisto zahŕňa kvantitatívne 
aspekty údržby a obnovy železničnej infraštruktúry podľa schválených obchodných plánov 
a orientačných stratégií rozvoja infraštruktúry. Komisia má v úmysle zadať vypracovanie štúdie 
o rôznych vnútroštátnych mechanizmoch financovania, ktoré môžu ovplyvniť železničný trh 
a výkonnosť správcov infraštruktúry. 

Osobitná správa č. 10/2016: Ďalšie zlepšenia potrebné na zabezpečenie účinného vykonávania 
postupu pri nadmernom deficite 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 135: Eurostat bude naďalej vykonávať zlepšenia s cieľom vyriešiť 
tieto problémy. 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 135: Eurostat bude naďalej vykonávať zlepšenia s cieľom vyriešiť 
tieto problémy. 

Odpoveď na odporúčanie 8, bod 143: Komisia potvrdzuje, že na žiadny členský štát sa nevzťahuje 
postup pri nadmernom deficite na základe nesúladu s dlhovým kritériom. Komisia ďalej potvrdzuje, 
že od uverejnenia osobitnej správy č. 10/2016 nezahrnula úrovne dlhu k HDP do svojich odporúčaní 
týkajúcich sa postupu pri nadmernom deficite. Komisia tvrdí, že vlády majú menšiu kontrolu nad 
pomerom dlhu k HDP než nad pomerom deficitu k HDP. Ročné pomery dlhu k HDP vyplývajúce 
z odporúčaných cieľových deficitov a zo základných makroekonomických predpokladov možno 
vypočítať, ale zahrnutie takýchto výpočtov do samotného odporúčania týkajúceho sa postupu pri 
nadmernom deficite by mohlo viesť k tomu, že externí pozorovatelia sa budú chybne domnievať, že 
dosiahnutie týchto pomerov bude súčasťou posudzovania súladu, čím by sa narušila dôveryhodnosť 
Komisie a paktu. Ďalej by členský štát mohol dosiahnuť odporúčanú úpravu deficitu, ale nedosiahol 
by pomer dlhu k HDP vyplývajúci z predpokladov, z ktorých vychádza odporúčanie, ak by sa 
makroekonomické výsledky výrazne odlišovali od týchto predpokladov. 

Komisia vo februári 2020 uverejnila oznámenie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí, 
v dôsledku čoho sa Komisia môže zaoberať spôsobmi, ako zjednodušiť vykonávanie paktu, ktorý 
môže zahŕňať prevenciu a nápravu vysokých úrovní verejného dlhu. Okrem toho Komisia 20. mája 
uverejnila viacero správ týkajúcich sa článku 126 ods. 3 vrátane správ pre členské štáty, v ktorých sa 
zistilo porušenie dlhového kritéria. Ako sa ďalej zdôrazňuje v oznámení Komisie s názvom Európsky 
semester 2020: odporúčania pre jednotlivé krajiny: „[P]redovšetkým by sa malo zabezpečiť, aby 
členské štáty v prípade, že to hospodárske podmienky umožnia, vykonávali také fiškálne politiky, 
ktorými dosiahnu obozretné strednodobé fiškálne pozície a zabezpečia udržateľnosť dlhu“. Na 
základe toho považuje Komisia toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 

Osobitná správa č. 18/2016: Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 76: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. Komisia sa 
domnieva, že toto odporúčanie vykonala do takej miery, aká zodpovedá jeho čiastočnému prijatiu. Je 
potrebné pripomenúť, že Komisia je povinná posúdiť dobrovoľnú schému vzhľadom na požiadavky 
obsiahnuté v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica 2009/28/ES) (RED) 
a v budúcnosti na základe kritérií stanovených v prepracovanom znení tejto smernice. Hoci sa 
spoluzákonodarcovia do novej smernice rozhodli zahrnúť rámec, ktorý rieši nepriamu zmenu 
využívania pôdy (ILUC), sociálne kritéria zahrnuté neboli. Komisia preto nemôže nariadiť, aby 
schémy na certifikáciu zahŕňali tieto kritéria, a domnieva sa, že odporúčanie bolo vykonané do tej 
miery, do akej to bolo po právnej stránke možné. 
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Sociálno-ekonomické aspekty nepatria do rozsahu dobrovoľných schém v súlade so znením 
revidovanej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie [smernica (EÚ) 2018/2001].(RED II). 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 76: Komisia odporúčanie prijala. Článok 17 ods. 6 smernice 
o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica 2009/28/ES) (RED) zahŕňa environmentálne požiadavky
EÚ týkajúce sa poľnohospodárstva ako kritérium udržateľnosti surovín na výrobu biopalív
pestovaných v Európskej únii. Smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie sa však neukladá
členským štátom povinnosť overiť súlad s článkom 17 ods. 6 smernice o obnoviteľných zdrojoch
energie, pretože tieto environmentálne požiadavky už podliehajú systémom riadenia a kontroly podľa
konkrétnych environmentálnych smerníc, nariadení a SPP. Tieto environmentálne požiadavky
zahrnuté v článku 17 ods. 6 smernice o obnoviteľných zdrojoch energie preto nie sú súčasťou
formálneho uznania Komisie týkajúceho sa dobrovoľných schém.

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. a), bod 78: Komisia sa domnieva, že toto odporúčanie vykonala. 
Prepracovaným znením smernice o obnoviteľných zdrojoch energie [smernica (EÚ) 2018/2001] (RED II) 
sa Komisia splnomocňuje, aby vo vykonávacích aktoch stanovila podrobné pravidlá prevádzky 
dobrovoľných schém (článok 30 ods. 8), čo umožní stanoviť podrobné pravidlá certifikácie vo formálnom 
procese. Môžu zahŕňať aj pravidlá o tom, ktoré typy informácií musia dobrovoľné schémy poskytnúť, ak 
je ich prevádzka kontrolovaná Komisiou. Ak by napríklad Komisia sama zhromažďovala informácie 
prostredníctvom vykonávania auditov, prekročila by rámec smernice RED II. 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. b), bod 78: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané 
vzhľadom na to, že 1. boli prijaté opatrenia ad hoc s cieľom zabezpečiť, aby sa zaviedli systémy 
sťažností prostredníctvom dobrovoľných schém v súvislosti s posúdením dobrovoľných schém; a 2. 
revidované znenie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie [smernica (EÚ) 2018/2001] sa výrazne 
zlepšilo, a to aj tým, že Komisia bola splnomocnená, aby vo vykonávacích aktoch stanovila podrobné 
pravidlá prevádzky dobrovoľných schém, čo umožní stanovenie podrobných pravidiel vo formálnom 
procese. Práca na vykonávacích pravidlách bude pokračovať. 

Osobitná správa č. 19/2016: Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov –
 poučenie z programového obdobia 2007 – 2013 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 154: Komisia toto odporúčanie neprijala. 

Osobitná správa č. 23/2016: Námorná doprava v EÚ: v rozbúrených vodách – príliš neúčinné 
a neudržateľné investície 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 105: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané. 
Zaviedol sa systém monitorovania zahrnutím špecifického parametra na „kapacitu priepustnosti“ 
prístavov v databáze TENTec. Databáza TENTec zahŕňa všetky prístavy v sieti TEN-T a nie je 
obmedzená na opatrenia spolufinancované z NPE. Komisia bude naďalej spolupracovať s externými 
konzultantmi s cieľom zabezpečiť, aby boli údaje pridané do databázy TENTec a aktualizované, keď 
budú k dispozícii nové informácie. 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 105: Komisia odporúčanie prijala s termínom vykonania 
v roku 2023, preto odporúčanie ešte nie je vykonané. 

Prebiehajúca hodnotiaca štúdia siete TEN-T sa okrem iných otázok zaoberá metodikou uplatnenou na 
vymedzenie TEN-T aj vrátane vymedzenia prístavov v rámci siete TEN-T. Komisia v nadväznosti na 
tento postup hodnotenia a v závislosti od jeho výsledkov v prípade potreby predstaví legislatívny 
návrh revidovaného nariadenia o TEN-T pravdepodobne v roku 2021. Tým by sa posunul dátum 
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uvedený v nariadení o TEN-T, v ktorom sa stanovuje preskúmanie do roku 2023, a Komisii by sa 
takisto umožnilo uzavrieť toto odporúčanie skôr, t. j. do roku 2021. 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. c), bod 105: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané 
a potvrdzuje, že najnovší podrobný plán vykonávania pre námorné diaľnice bol dokončený 
a uverejnený 29. júna 2020. 

Osobitná správa č. 26/2016: Zvýšenie účinnosti krížového plnenia a dosiahnutie zjednodušenia 
ostáva výzvou 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 74: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 
Komisia riadne preskúmala návrh EDA, aby sa zaviedol ukazovateľ založený na miere 
nedodržiavania pravidiel. Záver tohto posúdenia je však taký, že miera nedodržiavania pravidiel nie je 
v tomto štádiu vhodným ukazovateľom výkonnosti, pretože hoci táto miera závisí od informovanosti 
poľnohospodárov, je ovplyvnená aj rôznou kvalitou systémov kontroly členských štátov. V súčasnosti 
sa výkonnosť krížového plnenia naďalej meria vo vzťahu k jeho cieľom. Rozvoj udržateľného 
poľnohospodárstva prostredníctvom zvyšovania informovanosti poľnohospodárov o dodržiavaní 
povinných pravidiel sa posudzuje najmä podľa podielu platieb SPP, na ktoré sa vzťahuje krížové 
plnenie a ktoré sa potenciálne znížia v prípade porušenia. Pokiaľ ide o budúcu SPP, Komisia takisto 
navrhuje, aby sa zahrnul počet hektárov, na ktoré sa vzťahuje podmienenosť, čo súvisí s výsledkami 
budúcej podmienenosti v oblasti životného prostredia a klímy. Platí, že čím väčšia je oblasť, na ktorú 
sa vzťahujú postupy v rámci podmienenosti, tým väčší je prínos pre životné prostredie a klímu. 

Odpoveď na odporúčanie 2, bod 75: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 
V súčasnosti prebieha výmena medzi príslušnými generálnymi riaditeľstvami (GR) a GR ENV 
dostalo a analyzovalo výsledky štatistiky GR AGRI. 

Odpoveď na odporúčanie 5, bod 78: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. Komisia považuje 
odporúčanie za vykonané v plnej miere, pokiaľ ide o časť, ktorú prijala. Komisia zverejnila 
hodnotiacu štúdiu o administratívnych nákladoch vrátane riadenia krížového plnenia. Na základe toho 
sú členské štáty zodpovedné za koordináciu systému riadenia krížového plnenia s cieľom znížiť 
náklady poľnohospodárom aj štátnym správam. 

Odpoveď na odporúčanie 6, bod 79: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 
Budúce delegované a vykonávacie akty ešte neboli prijaté. 

Osobitná správa č. 27/2016: Riadenie v Európskej komisii – osvedčené postupy? 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 66: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej miere. 
Toto odporúčanie sa vzťahuje na všetky aspekty, ktorými sa Dvor audítorov zaoberal vo svojom 
odporúčaní 2 písm. a) až h) [aktualizácia charty Výboru pre pokrok v oblasti auditu, C(2017) 2225 
final]. Komisia od ukončenia terénnej práce EDA v októbri 2017 trikrát aktualizovala svoje 
mechanizmy riadenia a v novembri 2018 ich ďalej významne zefektívnila a posilnila, čoho súčasťou 
bolo oznámenie vysvetľujúce dôvody prijatých zmien, a opäť ich aktualizovala v júni 2020 
v nadväznosti na inštitucionálne zmeny [C(2020) 4240]. Tieto zlepšenia boli výrazne inšpirované 
zisteniami auditu Európskeho dvora audítorov, ako aj Útvaru Komisie pre vnútorný audit. Komisia 
dodržiava všetky príslušné právne predpisy a osvedčené postupy, pokiaľ sú relevantné pre jej 
jedinečný charakter a prevádzkové prostredie, a poskytuje vysoký stupeň transparentnosti, pokiaľ ide 
o navrhovanie a fungovanie jej mechanizmov riadenia. Komisia vo výročnej správe o riadení 
a vykonávaní za rok 2018 (AMPR) uviedla svoju domnienku, že v plnej miere dodržiava uplatniteľný 
rámec. Komisia bola v súvislosti so svojimi rozhodnutiami úplne transparentná. 
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Odpoveď na odporúčanie 2 písm. e), bod 66: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej 
miere. Ako uznal EDA, Komisia uverejňuje všetky správy v integrovanom balíku finančného 
výkazníctva pri plnom dodržiavaní lehôt, na ktorých sa dohodli spoluzákonodarcovia. Ak je to možné, 
napríklad pokiaľ ide o ročné účtovné závierky, našli sa mechanizmy, ktoré umožnia poskytnúť 
potrebné informácie skôr. Pred zaradením účtovných závierok do integrovaného balíka finančného 
výkazníctva EDA vykoná ich riadny audit. V iných oblastiach obmedzenia dostupnosti údajov 
znamenajú, že by podstatne skoršie vykonanie nebolo možné. Skutočnosť, že sa Komisia pri 
poskytovaní potrebných údajov spolieha na členské štáty, je dôvod, prečo Komisia mohla toto 
odporúčanie prijať len čiastočne. Komisia konštatuje, že EDA sa rozhodol uverejniť správu 
o výkonnosti rozpočtu EÚ neskôr v priebehu roka, aby poskytol viac času na preskúmanie informácií
poskytnutých Komisiou v rámci integrovaného balíka finančného výkazníctva.

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. f), bod 66: Na účely riadenia a zodpovednosti poskytujú odbory 
Komisie na základe jednotnej metodiky najlepšie odhady úrovní chybovosti v rámci svojej oblasti 
zodpovednosti. Zohľadňujú sa všetky relevantné informácie vrátane výsledkov auditu na základe 
štatisticky reprezentatívnych vzoriek a použitia odborného úsudku. Ďalej sa vo výročnej správe 
o riadení a vykonávaní uvádza odhad výdavkov vystavených riziku pri úhrade a odhad výdavkov
vystavených riziku pri vyúčtovaní, keď sú vykonané všetky nápravné činnosti na vrátenie
neoprávnene vyplatených prostriedkov.

Metodika použitá na určenie odhadu úrovne chybovosti je preto harmonizovaná, a teda jednotná 
v celej Komisii, pričom umožňuje zohľadniť špecifiká spôsobov riadenia a sektorových programov. 

V AMPR za roky 2018 a 2019 Komisia ďalej zefektívnila informácie o odhadovanej úrovni chybovosti 
s cieľom lepšie vysvetliť pojmy „riziko pri úhrade“ a „riziko pri vyúčtovaní“ uplatňované jednotne 
všetkými odbormi (pozri správu AMPR za rok 2018, s. 151 a správu AMPR za rok 2019, s. 56). V záujme 
úplnej transparentnosti sa základné informácie zhromaždené na úrovni povoľujúceho úradníka 
vymenovaného delegovaním, ktoré sa používajú na výpočet rizika pri úhrade a pri vyúčtovaní pre celú 
Komisiu, zverejňujú v prílohe 2 (AMPR za rok 2018) a prílohe 3 (AMPR za rok 2019). 

Pokiaľ ide o oblasť súdržnosti, generálne riaditeľstvá vo svojich výročných správach o činnosti za 
roky 2018 a 2019 prispôsobovali svoj kľúčový ukazovateľ výkonnosti č. 5 (výdavky vystavené riziku pri 
úhrade) požiadavke EDA s použitím chybovostí, ktoré potvrdili útvary Komisie v uzavretých účtovných 
rokoch, pričom zohľadnili revíziu EDA. Pokiaľ ide o výročné správy o činnosti za rok 2019, Komisia vo 
výročných správach o činnosti uvádza chybovosť v prípade EFRR, KF a ESF, ktorá sa po agregácii 
pohybuje v rozmedzí od 2,3 % do 3,3 % pre politiku súdržnosti (pozri rámček 5.9). 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. g), bod 66: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej 
miere. Komisia uverejnila vyhlásenie o svojich mechanizmoch riadenia a toto dopĺňa každoročným 
výkazníctvom o kľúčovom vývoji vo vzťahu k vykonávaniu vo výročnej správe o riadení 
a vykonávaní. Mechanizmy riadenia sa aktualizujú vždy, keď je to potrebné. Zmeny vyplývajúce 
z inštitucionálnych zmien už boli zverejnené prostredníctvom pracovných metód Európskej komisie 
[P(2019) 2] a boli zohľadnené v aktualizácii mechanizmov riadenia v júni 2020 [C(2020) 4240]. 
Špecifická otázka týkajúca sa zloženia Výboru pre pokrok v oblasti auditu je zahrnutá v rámci 
odporúčania 1 a odporúčania 2 písm. h). 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. h), bod 66: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej 
miere. Komisia sa naďalej domnieva, že osvedčený postup, ktorý EDA citoval pre výbory pre audit 
nie je relevantný pre výbory pre sledovanie pokroku v oblasti vnútorného auditu, čo bol aj dôvod 
čiastočného prijatia odporúčania v čase auditu. Pokiaľ ide o „počet nezávislých členov Výboru pre 
pokrok v oblasti auditu“: Komisia v plnej miere dodržiava platný právny rámec, t. j. nariadenie 
o rozpočtových pravidlách. V článku 123 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že každá
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inštitúcia Únie zohľadňuje svoju organizačnú autonómiu a dôležitosť nezávislého odborného 
poradenstva. Nariadenie o rozpočtových pravidlách neukladá inštitúciám Únie povinnosť vytvárať 
výbory pre audit. Pre výbory pre sledovanie pokroku v oblasti vnútorného auditu zavádza úlohu, ktorá 
je osobitne navrhnutá pre inštitúcie EÚ, ktoré sú jedinečné orgány pôsobiace v jedinečnom prostredí 
podľa jedinečného právneho poriadku. Zároveň uznáva, že každá inštitúcia funguje v špecifickom 
prostredí a musí sa organizovať zodpovedajúcim spôsobom úplne samostatne. Dôležitosť nezávislého 
odborného poradenstva sa uznala v súčasnom zložení Výboru pre pokrok v oblasti auditu, ktorý má 
troch externých členov. Charta Výboru pre pokrok v oblasti auditu stanovuje, že je možné vymenovať 
až štyroch externých členov. Komisia bola úplne transparentná, pokiaľ ide o jej rozhodnutia týkajúce 
sa zloženia Výboru pre pokrok v oblasti auditu [C(2017) 2225 final]. 

Osobitná správa č. 31/2016: Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia 
v oblasti klímy: na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. a), bod 95: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. Hoci 
Komisia nezahŕňa úplné informácie o pokroku dosahovania konkrétnych cieľov klimatických opatrení 
vo všetkých relevantných výročných správach o činnosti, zváži ďalšie zlepšenie v podávaní správ za 
obdobie 2021 – 2027. 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 96: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. Národné energetické 
a klimatické plány (NEKP), ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení 
energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, slúžia členským štátom ako nástroj na načrtnutie ich 
ambícií týkajúcich sa činností na zmierňovanie a adaptáciu a s tým súvisiacich investícií potrebných 
na splnenie týchto ambícií. 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-and-
climate-plans-necps_en 

Odpoveď na odporúčanie 4, bod 100: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. Odporúčanie je 
vykonané v plnej miere v prípade prijatej časti, keďže sa upravil klimatický koeficient pre platby 
určené na prírodné alebo iné obmedzenia konkrétnej oblasti. 

Komisia sa domnieva, že navrhovaný klimatický koeficient 100 % pre všetky intervencie EPFRV 
naplánované v rámci konkrétnych cieľov týkajúcich sa životného prostredia a klímy je primeraný. 
Najmä záväzky týkajúce sa poľnohospodárstva, klímy a ochrany životného prostredia sa zaoberajú 
radom neoddeliteľne prepojených cieľov v oblasti životného prostredia a klímy a sú dôležité na 
posilnenie pružnosti ekosystémov pri prispôsobovaní sa zmene klímy. Zároveň pri zohľadnení 
rôznorodosti a zložitosti týchto záväzkov by aj prístup od prípadu k prípadu spôsobil, že sledovanie 
by bolo nesmierne zaťažujúce a výsledky by neboli porovnateľné. Navrhované koeficienty sledovania 
EPFRV vytvárajú rovnováhu medzi primerane spoľahlivým odhadom výdavkov týkajúcich sa klímy 
a minimalizáciou administratívnej záťaže. 

Odpoveď na odporúčanie 5, bod 102: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. 

Odpoveď na odporúčanie 6 písm. b), bod 103: Komisia zahrnula ukazovatele výsledkov súvisiace 
s klímou do legislatívneho návrhu programu LIFE na obdobie 2021 – 2027. 

Odpoveď na odporúčanie 7 písm. a), bod 109: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. 

Odpoveď na odporúčanie 7 písm. b), bod 109: Komisia odporúčanie neprijala, ale informovala EDA, že 
návrh reformy SPP posilní ambície v oblasti životného prostredia a klímy. Návrh obsahuje silné prvky na 
zvýšenie celkového príspevku, pokiaľ ide o ciele a požiadavky v oblasti klímy a životného prostredia 
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(zásada „nepoľavovať z dosiahnutého“), vrátane cieleného prístupu k podpore EPZF a EPFRV, posilnenej 
podmienenosť zahŕňajúcej nové požiadavky na ochranu rašeliny a mokradí, nových ekologických režimov 
a cielenej podpory klímy a životného prostredia v rámci rozvoja vidieka. 

ENRF na obdobie po roku 2020 má očakávaný príspevok 30 % svojho rozpočtu na ciele v oblasti klímy. 
Klimatické koeficienty (ukazovatele z Ria) sa priraďujú pre všetky výdavky v rámci ENRF na obdobie po 
roku 2020 (príloha IV k ENRF), aby bolo možné sledovať všetky výdavky a prepojiť ich s klímou. 

Ďalej sa očakáva, že približne 90 % operácií v rámci ENRF bude patriť do cieľa politiky 2 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach, v ktorom sa zdôrazňujú opatrenia, ktoré sú ekologické a nízkouhlíkové, 
a opatrenia, ktoré podporujú adaptáciu na zmenu klímy, ako aj riadenie rizík a predchádzanie rizikám. 

Osobitná správa č. 34/2016: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť 
efektívnosť využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 84: V Európskej zelenej dohode prijatej 11. decembra 2019 sa 
predpokladá prijatie stratégie „z farmy na stôl“ s cieľom navrhnúť spravodlivý a zdravý potravinový 
systém šetrný k životnému prostrediu. Stratégia „z farmy na stôl“ bola prijatá 20. mája 2020. Potravinové 
straty a predchádzanie plytvaniu potravinami je neoddeliteľnou súčasťou tejto stratégie. V osobitnom 
oddiele sa zaviedol súbor opatrení a téma plytvania potravinami sa odráža aj v iných opatreniach stratégie. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. c), bod 86: Na základe práce EFSA Komisia prijala oznámenie 
o usmernení týkajúcom sa systému riadenia bezpečnosti potravín pre maloobchodný predaj potravín 
vrátane darovania potravín [oznámenie Komisie C(2020) 294 prijaté 12. júla 20206]. 

Pokiaľ ide o predchádzanie postupom označovania, ktoré spôsobujú plytvanie potravinami, Komisia 
skúma možnosti účinnejšieho používania a pochopenia označovania dátumu. Podľa stratégie „z farmy na 
stôl“ prijatej v máji 2020 Komisia do roku 2022 pripraví návrh revízie pravidiel EÚ týkajúcich sa 
označovania dátumu. Z preskúmania príslušných pravidiel EÚ bude mať prospech aj vedecká práca EFSA. 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. a), bod 87: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané v plnej 
miere. Dňa 31. marca 2020 dostala od externého dodávateľa konečnú verziu správy pilotného 
projektu o mapovaní a analýze politických a regulačných rámcov v členských štátoch v oblasti 
prerozdeľovania potravín po tom, čo ju schválili zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastnili na 
platforme EÚ pre potravinové straty a plytvanie potravinami7. Toto schválenie sa považovalo za 
potrebné vzhľadom na komplexnú povahu analýzy vrátane informácií o všetkých členských štátoch. 

Osobitná správa č. 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti súdržnosti 
a rozvoja vidieka v období 2007 – 2013 

Odpoveď na odporúčanie 2, bod 127: Komisia toto odporúčanie neprijala. 

Na obdobie 2014 – 2020 Komisia pre EPFRV vypočítava tieto ukazovatele: vykázanú chybovosť 
a upravenú chybovosť na úrovni platobnej agentúry každoročne a odhadované konečné výdavky 
vystavené riziku na úrovni fondu. Podobne ako v období 2007 – 2013, aj v prípade programov na 
roky 2014 – 2020 uvedie Komisia vo svojej výročnej správe o činnosti zostatok pri ukončení za každú 
platobnú agentúru vrátane odhadovaných výdavkov vystavených riziku. 

                                                      
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:199:FULL&from=EN.  
7  Zverejnená záverečná správa z 31. marca 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (hlavná 

správa) a https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (príloha). 
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Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, vzhľadom na zavedenie nového modelu vykonávania pre SPP po 
roku 2020 dôjde k posunu od systému založeného na súlade k systému založenému na výkonnosti. 
Komisia po prijatí nového právneho základu upravujúceho obdobie po roku 2020 upraví svoje 
podávanie správ v rámci výročnej správy o činnosti. 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 127: Komisia toto odporúčanie neprijala. Komisia informovala 
a v rokoch 2021 – 2027 bude naďalej informovať rozpočtový orgán v plnej transparentnosti 
o výsledku ukončenia v príslušných výročných správach o činnosti, aj keď táto povinnosť nie je 
zahrnutá v sektorových právnych predpisoch. 

Odpoveď na odporúčanie 4, bod 131: Komisia toto odporúčanie neprijala. S cieľom zabezpečiť 
hladký prechod zo súčasného obdobia SPP na nasledujúce obdobie SPP a zabrániť narušeniu 
viacročných činností Komisia 31. októbra 2019 predložila návrh prechodného nariadenia 
[COM(2019) 581 final]. O tomto návrhu, ktorým sa stanovujú prechodné ustanovenia na podporu 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), sa v súčasnosti rokuje so spoluzákonodarcami. 
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a programové výkazy k rozpočtu EÚ za rok 
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celkový a vyvážený prehľad o výkonnosti 
rozpočtu EÚ.
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