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Podľa článku 287 ods. 1, ods. 2 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 
na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 

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 10. novembra 2022 svoju  

 

správu o výkonnosti rozpočtu EÚ 
– stav na konci roka 2021 

 

Správa bola spolu s odpoveďami inštitúcií na pripomienky Dvora audítorov zaslaná orgánom 
udeľujúcim absolutórium a ostatným inštitúciám. 

 

 

Členmi Dvora audítorov sú: 

Tony MURPHY (predseda), Ladislav BALKO, Pietro RUSSO, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Klaus-Heiner LEHNE, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ, 
Eva LINDSTRÖM, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, 
Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, 

Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ, Stef BLOK, George Marius HYZLER, 
Lefteris CHRISTOFOROU 
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Všeobecný úvod 
0.1. Táto správa je jednou z dvoch častí našej výročnej správy za rozpočtový rok
2021. Týka sa výkonnosti výdavkových programov ku koncu roka 2021, ktoré boli 
financované z rozpočtu EÚ. Druhá časť sa týka spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. 

0.2. Výročnú správu sme rozdelili na uvedené dve časti a ukončili tak dvojročný
pilotný projekt, ktorý začal výročnou správou za rozpočtový rok 2019. Hlavným účelom 
tohto projektu bolo, aby sa v našich každoročných správach venovala väčšia pozornosť 
výsledkom dosiahnutým vďaka rozpočtu EÚ. Navyše rozdelenie výročnej správy na dve 
časti nám umožnilo zohľadniť výročnú správu o riadení a výkonnosti (Annual 
Management and Performance Report – AMPR), ktorá je hlavnou správou Komisie 
o výkonnosti rozpočtu EÚ. Vzhľadom na to, že termín jej prijatia je v právnych
predpisoch stanovený na koniec júna roku n + 1, v minulosti sme neboli schopní
venovať sa jej vo svojej výročnej správe, ktorú zvyčajne uverejňujeme na začiatku
októbra. Po vyhodnotení výsledkov pilotného projektu a zohľadnení dosahu nových
priorít EÚ na súčasné audity sa Dvor audítorov rozhodol vrátiť k podávaniu správ
o výkonnosti podľa vzoru, ktorý bol predtým používaný v kapitole 3 výročnej správy.
Budeme však i naďalej hľadať spôsoby, ako v našej výročnej správe zohľadniť výročnú
správu o riadení a výkonnosti.

0.3. Hlavnou témou tohtoročnej správy o výkonnosti je uplatňovanie hľadiska
piatich horizontálnych politických priorít v rozpočte EÚ, ktorými sú: 

i) boj proti zmene klímy;

ii) zachovanie biodiverzity;

iii) rodová rovnosť;

iv) ciele udržateľného rozvoja OSN;

v) digitálna transformácia.

0.4. Dokončili sme už alebo v súčasnosti vykonávame niekoľko audítorských úloh
týkajúcich sa týchto horizontálnych priorít. Tam, kde je to možné, vychádza táto správa 
z našej predchádzajúcej audítorskej činnosti. 
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0.5. Naša správa je rozdelená na tri kapitoly:

o V kapitole 1 skúmame, či sú horizontálne politické priority začlenené
do vybraných výdavkových programov EÚ. Na zodpovedanie tejto otázky sme
posudzovali celkový prístup a metodiku Komisie a tiež informácie o výkonnosti
uvedené vo výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktoré sa týkajú horizontálnych
politických priorít. Pri posúdení sme vychádzali zo vzorky jedenástich z celkových
47 výdavkových programov na obdobie 2021 – 2027, ktoré zodpovedajú zhruba
90 % celkového rozpočtu na dané obdobie.

o V kapitole 2 skúmame, či Komisia pomocou primeraného výkonnostného rámca
merala príspevok rozpočtu EÚ k plneniu týchto horizontálnych cieľov. Na
zodpovedanie tejto otázky sme posudzovali metodiku, ktorú Komisia uplatňuje
na sledovanie výdavkov pri programoch, ktorých sa týka kapitola 1, a tiež
príslušné informácie o výkonnosti (vrátane súvisiacich ukazovateľov) uvedené
v programových vyhláseniach.

o Závery a odporúčania pre obidve kapitoly sú súčasťou kapitoly 2.

o V kapitole 3 predkladáme výsledky kontroly prijatia opatrení na základe
audítorských odporúčaní, ktoré sme uviedli v osobitných správach uverejnených
v roku 2018.

0.6. V prílohe sú prezentované výsledky opatrení prijatých v nadväznosti na naše
odporúčania uvedené v kapitole 3 našej výročnej správy za rok 2018. 

0.7. Naším cieľom 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 našom webovom sídle sme uverejnili glosár s definíciami 
a vysvetlením väčšiny týchto špecifických termínov. Termíny definované v glosári sa 
v správe pri prvej zmienke objavujú v kurzíve. 
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Úvod 
1.1. EÚ vykonáva svoje politiky kombináciou nevýdavkových politických nástrojov 
(najmä nariadení) a výdavkových programov (ako je regionálna politika a spoločná 
poľnohospodárska politika). Výdavky sú financované najmä z rozpočtu EÚ a nástroja 
NextGenerationEU (NGEU). NGEU je dočasný fond EÚ na podporu členských štátov 
po pandémii COVID-19. Rozpočet sa zaoberá aj všeobecnými alebo „horizontálnymi“ 
politickými prioritami EÚ. 

1.2. Súčasný dlhodobý rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec (VFR), trvá sedem 
rokov (od roku 2021 do roku 2027) a poskytuje finančné prostriedky vo výške 1,2 bil. 
EUR. V tabuľke 1.1 je zobrazené rozdelenie VFR na šesť operačných okruhov a 47 
výdavkových programov. 

Tabuľka 1.1 – VFR na roky 2021 – 2027 

Okruhy VFR 
Rozpočet na roky 

2021 – 2027 
(v mld. EUR) 

Počet 
programov 

Okruh 1: Jednotný trh, inovácie a digitálna 
ekonomika 169,6 11 

Okruh 2: Súdržnosť, odolnosť a hodnoty (*) 450,4 14 

Okruh 3: Prírodné zdroje a životné prostredie 419,0 5 

Okruh 4: Migrácia a riadenie hraníc 16,9 2 

Okruh 5: Bezpečnosť a obrana 10,4 4 

Okruh 6: Susedstvo a svet 110,9 7 

Osobitné nástroje 14,6 4 

Spolu 1 191,8 47 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie (okrem administratívnych výdavkov). 
(*): Okrem Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovaného v rámci NGEU, ktorý Komisia 
zahŕňa do okruhu 2. 

1.3. Celkovú zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ nesie Komisia. Výročná správa 
o riadení a výkonnosti je kľúčovým vstupom pre ročný postup udeľovania absolutória. 
Výročná správa o riadení a výkonnosti vychádza z výročných správ o činnosti, 
programových vyhlásení pripojených k návrhu rozpočtu a ďalších relevantných 
informácií. Výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2021 je podrobný dokument 
s tromi zväzkami, ktorý obsahuje informácie o horizontálnych prioritách EÚ. 
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1.4. Podľa medziinštitucionálnej dohody1 z roku 2020 sú klíma, biodiverzita, rodová 
rovnosť a ciele udržateľného rozvoja oblasťami, ktoré sa majú zahrnúť do výročnej 
správy pripojenej k všeobecnému rozpočtu EÚ, za vypracovanie ktorej zodpovedá 
Komisia. Komisia sleduje tieto horizontálne politické priority v širokej škále programov 
a nástrojov EÚ. Tento postup, známy ako „uplatňovanie hľadiska“, je vysvetlený 
v rámčeku 1.1. 

Rámček 1.1 

Čo je to „uplatňovanie hľadiska“? 

Uplatňovanie hľadiska znamená systematické začleňovanie prierezovej otázky 
do návrhu, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politík alebo programov. 
Bežne sa používa v súvislosti s otázkami, ako je správa vecí verejných, znižovanie 
chudoby, udržateľnosť životného prostredia, zmena klímy a rodová rovnosť. 

V kontexte rozpočtu EÚ znamená uplatňovanie začleňovanie špecifickej 
prierezovej priority do fázy navrhovania, vykonávania a hodnotenia všetkých 
rozpočtových programov. Môže zahŕňať stanovenie osobitného cieľa pre časť 
rozpočtu programu, ktorá sa má vynaložiť na podporu prierezovej priority, 
a monitorovanie pokroku pri jej dosahovaní. 

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): Mainstreaming cross-cutting issues. 
7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality and 
environmental sustainability, 2014, a SWD(2022) 225 final: pracovný dokument útvarov Komisie. Climate 
Mainstreaming Architecture in the 2021 – 2027 MFF. 

1.5. Cieľom Komisie je postupne začleňovať prierezové politické ciele 
do navrhovania a plnenia rozpočtu EÚ2 a zabezpečiť, aby sa jej výdavkové programy 
zaoberali týmito prierezovými politickými cieľmi spolu s cieľmi špecifickými 
pre samotný program. 

1.6. EÚ vykonáva niekoľko horizontálnych politík, ktoré sú vymedzené v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v iných dôležitých dokumentoch a ktoré zahŕňajú 

                                                      
1 Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou 

Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, časť II, bod 16. 

2 COM(2021) 366 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkonnostnom 
rámci pre rozpočet EÚ v rámci VFR na roky 2021 – 2027. 
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10530-2022-INIT/sk/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


 

boj proti zmene klímy a zachovanie biodiverzity3, rodovú rovnosť4, ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja5 a digitálnu transformáciu6. Horizontálne priority sa vzhľadom 
na svoju povahu môžu uplatňovať v rôznej miere vo všetkých výdavkových 
programoch. 

1.7. Ilustrácia 1.1 obsahuje prehľad vývoja politických dokumentov Komisie 
týkajúcich sa týchto priorít. 

  

                                                      
3 Články 11 a 191 ZFEÚ, článok 37 Charty základných práv Európskej únie. 

4 Článok 8 ZFEÚ. 

5 Článok 208 ZFEÚ. 

6 Článok 179 ZFEÚ. 
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Ilustrácia 1.1 – Politické dokumenty Komisie týkajúce sa vybraných 
priorít 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
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Strategický záväzok v oblasti rodovej rovnosti na 
roky 2016 –2019 

Stratégia: COM(2020) 152 final – Únia rovnosti: 
stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 
2025. 

Biela kniha: KOM(2009) 147 v konečnom znení – 
Adaptácia na zmenu klímy – Európsky rámec 
opatrení  

Stratégia: COM(2013) 216 – Stratégia EÚ pre 
adaptáciu na zmenu klímy 

Stratégia: COM(2021) 82 final – Budovanie 
Európy odolnej proti zmene klímy – nová 
stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 

Stratégia: COM(2011) 244 final – Naše životné 
poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020 

Stratégia: COM(2020) 380 final – Stratégia EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2030 Prinavrátenie 
prírody do našich životov 

Pracovný dokument útvarov Komisie: 
SWD(2017) 157 final – Digital4Development: 
mainstreaming digital technologies and services 
into EU Development Policy 

Oznámenie: COM(2019) 640 final – Európsky 
ekologický dohovor 

Oznámenie: COM(2013) 531 – Po roku 2015: na 
ceste ku komplexnému a integrovanému 
prístupu k financovaniu odstránenia chudoby 
a udržateľného rozvoja 

Pracovný dokument útvarov Komisie: 
SWD(2020) 400 final – Delivering on the UN’s 
Sustainable Development Goals – 
A comprehensive approach 

Klíma 

Biodiverzita 
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Digitalizácia 
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Usmernenia: Politické usmernenia pre budúcu 
Európsku komisiu 2019 – 2024 – časť 3: Európa 
pripravená na digitálny vek  

Oznámenie: COM(2021) 118 final – Digitálny 
kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na 
európsky spôsob  

Oznámenie: COM(2016) 739 – Ďalšie kroky 
smerom k udržateľnej budúcnosti Európy, 
Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=sk


 

Rozsah a prístup 
1.8. Tento rok je prvým rokom, v ktorom sa podáva správa o horizontálnych 
prioritách EÚ ako celku. Našou hlavnou audítorskou otázkou bolo, či Komisia začlenila 
horizontálne politické priority do rozpočtu EÚ, monitorovala a poskytovala presné 
informácie o výsledkoch. V kapitole 1 posudzujeme: 

o či sú horizontálne politické priority začlenené do vybraných výdavkových 
programov EÚ, 

o či Komisia presne podáva správy o uplatňovaní hľadiska v rámci horizontálnych 
politických priorít vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. 

1.9. Analyzovali sme celkový prístup k začleňovaniu horizontálnych priorít 
vo vybraných výdavkových programoch a informácie o výkonnosti uvedené vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti týkajúce sa piatich všeobecných priorít. Vzhľadom na ich 
význam pre VFR na roky 2021 – 2027 a nové vznikajúce priority Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sme vybrali tieto horizontálne priority: 

 

Boj proti zmene klímy, ktorý sa vo zvyšnej časti textu označuje aj ako 
„klíma“ 

 

Zachovanie biodiverzity, ktoré sa vo zvyšnej časti textu označuje 
aj ako „biodiverzita“ 

 

Rodová rovnosť 

 

Ciele udržateľného rozvoja OSN, ktoré sa vo zvyšnej časti textu 
označujú aj ako „ciele udržateľného rozvoja“  

 

Digitálna transformácia, ktorá sa vo zvyšnej časti textu označuje aj ako 
„digitalizácia“ 

1.10. Preskúmali sme, ako boli tieto priority začlenené do výberu 11 výdavkových 
programov, ktoré spolu predstavujú 90 % platieb uskutočnených do konca roka 2021 
v rámci štyroch operačných okruhov VFR na roky 2021 – 2027 (pozri tabuľku 1.2). 
Neposudzovali sme začlenenie horizontálnych priorít do Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti v rámci NGEU. Poznamenali sme však, že okrem cieľa týkajúceho sa 
príspevku k zmene klímy sa v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti zaviedla 
digitálna priorita ako nová priorita s osobitným cieľom. 
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Tabuľka 1.2 – Vybrané výdavkové programy EÚ 

Okruh VFR 

Program 
Názov/akronym 
použitý v tejto 

správe 
Celý názov 

1. „Jednotný trh,
inovácie a digitálna

ekonomika“ 

NPE DIGITALIZÁCIA Nástroj na prepájanie Európy – Digitalizácia 
DIGITÁLNA EÚ Program Digitálna Európa 

HORIZONT EURÓPA Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie 

2. „Súdržnosť,
odolnosť a hodnoty“ 

ESF+ Európsky sociálny fond plus 
REGIONÁLNA 

POLITIKA 
(EFRR) 

Regionálna politika (Európsky fond regionálneho rozvoja) 

3. „Prírodné zdroje 
a životné prostredie“

SPP 
(EPZF a EPFRV) 

Spoločná poľnohospodárska politika (Európsky poľnohospodársky 
záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) 

ENRAF Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond 
JTM Mechanizmus spravodlivej transformácie 
LIFE Program pre životné prostredie a ochranu klímy 

6 „Susedstvo a svet“ IPA III Nástroj predvstupovej pomoci 
NDICI – Globálna 

Európa 
Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – 
Globálna Európa 

Zdroj: EDA. 

1.11. Ako kritériá pre náš audit sme použili príslušné právne predpisy EÚ, ako
aj usmernenia a pokyny vydané Komisiou vrátane jej usmernení pre lepšiu právnu 
reguláciu a súboru nástrojov. Použili sme aj všeobecne uznávané kritériá, ktoré 
vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) (pozri body 1.14 
– 1.16, 1.18 a 1.21).

1.12. Dokončili sme už rozsiahlu audítorskú prácu na niektorých otázkach
týkajúcich sa horizontálnych politických priorít v rozpočte EÚ (pozri rámček 1.2). 
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Rámček 1.2 

Osobitné správy EDA o konkrétnych prierezových prioritách EÚ 
o Osobitná správa 09/2022 – Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 

2014 – 2020: Neboli také vysoké, ako boli vykázané. 

o Osobitná správa 22/2021 – Udržateľné financovanie: Na presmerovanie 
financovania smerom k udržateľným investíciám sú potrebné súdržnejšie 
opatrenia EÚ. 

o Osobitná správa 10/2021 – Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte 
EÚ: Nastal čas premeniť slová na skutky. 

o Osobitná správa 19/2020 – Digitalizácia európskeho priemyslu: Ambiciózna 
iniciatíva, ktorej úspech závisí od pokračujúceho záväzku EÚ, vlád a podnikov. 

o Osobitná správa 13/2020 – Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy: Príspevok 
SPP nezastavil pokles. 

o Preskúmanie 01/2020 – Sledovanie výdavkov v oblasti klímy v rozpočte EÚ. 

o Preskúmanie 07/2019 – Podávanie správ o udržateľnosti: Hodnotenie 
inštitúcií a agentúr EÚ. 

o 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. 

o Osobitná správa 17/2013 – Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy 
Európskou úniou v rámci vonkajšej pomoci. 
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Začlenenie horizontálnych politických 
priorít do vybraných rozpočtových 
programov EÚ 
1.13. Začlenenie prierezových politických priorít do navrhovania a plnenia rozpočtu 
EÚ je dôležitým prvkom na získanie komplexného prehľadu o jeho výkonnosti ako 
celku. Preskúmali sme, ako Komisia začlenila priority v oblasti klímy, biodiverzity, 
rodovej rovnosti, cieľov udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie do vybraných 
rozpočtových programov EÚ. 

Existuje rámec na riešenie väčšiny horizontálnych politických 
priorít vo VFR na roky 2021 – 2027 

1.14. V decembri 2020 Komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie uzavreli 
medziinštitucionálnu dohodu, ktorou sa stanovujú ustanovenia na vykonávanie VFR 
na roky 2021 – 2027. V dohode sa uvádza, že s cieľom zlepšiť spoluprácu v oblasti 
rozpočtových postupov a zabezpečiť rozpočtovú transparentnosť Komisia vypracuje 
výročnú správu, v ktorej zhromaždí informácie o aktívach a pasívach Únie a jej 
výdavkoch, ako aj o nasledujúcich horizontálnych politických prioritách7. 

o Klíma: vyčleniť aspoň 30 % celkovej sumy z rozpočtu EÚ a Nástroja Európskej únie 
na obnovu na podporu cieľov v oblasti klímy. 

o Biodiverzita: vyčleniť 7,5 % ročných výdavkov v rámci VFR v roku 2024 a 10 % 
v rokoch 2026 a 2027 na podporu cieľov v oblasti biodiverzity. 

o Rodová rovnosť: vypracovanie metódy merania výdavkov na rodovú rovnosť 
na úrovni programu a začlenenie tejto metodiky do VFR na roky 2021 – 2027. 

o Ciele udržateľného rozvoja: zohľadnili by sa vo všetkých príslušných programoch 
EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027. 

1.15. Pokiaľ ide o cieľ boja proti zmene klímy, dohoda okrem celkového cieľa 
týkajúceho sa výdavkov obsahovala tieto kľúčové prvky. 

                                                      
7 Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020, časť II, bod 16. 
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o „Mechanizmus na prispôsobenie sa zmene klímy“ na prijatie opatrení, ak hrozí, 
že sa nesplnia ciele výdavkov v oblasti klímy špecifické pre daný program. 

o Účinná metóda sledovania úrovne výdavkov súvisiacich s klímou. 

o Uplatňovanie zásady „nespôsobovať škodu“ s cieľom zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky vynaložené v rámci rozpočtu EÚ nebránili EÚ v dosahovaní jej cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia. 

1.16. V novembri 2021 Komisia aktualizovala svoje usmernenia a súbor nástrojov 
pre lepšiu právnu reguláciu, v ktorých sa stanovujú zásady, ktorými sa riadi pri príprave 
nových návrhov. Aktualizovaný balík opatrení v oblasti lepšej právnej regulácie zahŕňa 
ciele udržateľného rozvoja. Posilnila analýzu zásad „nespôsobovať významnú škodu“8 a 
„digitálne služby ako štandard“ a vykonávanie európskeho právneho predpisu v oblasti 
klímy. Posilnila aj analýzu rodovej rovnosti v posúdeniach vplyvu a hodnoteniach. 
Takisto integruje strategický výhľad do tvorby politík s osobitným zameraním na oblasti 
zelenej, digitálnej, geopolitickej a sociálno-ekonomickej politiky. 

1.17. V medzinárodnej dohode sa uplatňovanie hľadiska digitálnej transformácie 
nepovažuje za jednu z priorít (pozri bod 1.38). 

Horizontálne politické priority, ktoré sme preskúmali, sú 
neoddeliteľnou súčasťou vybraných výdavkových programov 
EÚ 

1.18. OECD9 uvádza, že účinné uplatňovanie hľadiska v jednotlivých politikách si 
vyžaduje stanovenie cieľov a cieľových hodnôt výkonnosti a monitorovanie pokroku 
pri ich dosahovaní. Vo všetkých fázach rozpočtového cyklu by sa mali zohľadňovať 
politiky, v ktorých sa uplatňuje príslušné hľadisko, aby sa maximalizovala 
transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov v rámci rôznych 
horizontálnych priorít10. Komisia takisto zdôraznila kľúčovú funkciu environmentálnych 

                                                      
8 Ako sa vymedzuje v článku 17 nariadenia o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852). 

9 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews a 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 

10 OECD: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, a Gender and 
the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

20

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj
https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/Final%20publication%20version%20of%20the%207%20Lessons%20mainstreaming%20cross%20cutting%20issues.pdf
https://www.oecd.org/development/climate-resilience/
https://www.oecd.org/development/climate-resilience/
https://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/toolkit-for-mainstreaming-and-implementing-gender-equality.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/gender-and-the-environment_3d32ca39-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/gender-and-the-environment_3d32ca39-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/gender-and-the-environment_3d32ca39-en


 

markerov OECD pri sledovaní výdavkov súvisiacich s klímou, hodnotení výsledkov 
v oblasti klímy a stanovovaní cieľov11. 

1.19. Analyzovali sme, ako boli horizontálne priority v oblasti klímy, biodiverzity, 
rodovej rovnosti, cieľov udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie začlenené 
do 11 vybraných výdavkových programov, pričom sme preskúmali tri faktory, ktoré 
považujeme za najdôležitejšie. 

o rozsah, v akom Komisia zohľadnila vplyvy pri vypracúvaní svojich sektorových 
návrhov pre vybrané programy financovania EÚ (pozri bod 1.21), 

o úroveň začlenenia do prijatých právnych predpisov (pozri bod 1.23), a  

o existencia osobitných cieľov (pozri bod 1.24). 

1.20. Ilustrácia 1.2 je zhrnutím našej analýzy a vychádza zo súhrnného priemeru 
nášho posúdenia uvedených troch faktorov (pozri prílohu 1.1, prílohu 1.2 
a prílohu 1.3). Zistili sme, že priority boli skutočne začlenené do vybraných 
výdavkových programov. Existujú však výrazné rozdiely medzi stupňom integrácie 
každej priority, pričom rodová rovnosť je najmenej dobre začlenená. 

                                                      
11 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 

Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Ilustrácia 1.2 – Začlenenie horizontálnych politických priorít 
do vybraných programov financovania EÚ 

Zdroj: EDA. 

1.21. V rámci programu lepšej právnej regulácie Komisie sú návrhy Komisie
na programy financovania predmetom posúdení vplyvu. Posudzovali sme, či sa 
v posúdeniach vplyvu vybraných programov financovania EÚ analyzovali horizontálne 
priority. Zistili sme, že environmentálne priority boli primerane začlenené, digitálna 
transformácia a ciele udržateľného rozvoja boli čiastočne začlenené a rodová rovnosť 
bola najmenej začlenená (pozri prílohu 1.1). 

1.22. Každý legislatívny návrh obsahuje všeobecné politické ciele, špecifické ciele
a ukazovatele. Konkrétne ciele podrobne stanovujú, čo sa má touto politikou 

Zhrnutie našej analýzy troch kontrolovaných oblastí (posúdenie dosahu, právne 
predpisy a výdavkové ciele), čo sa týka začleňovania horizontálnych priorít

Začlenená (od 1,5 do 2)

Čiastočne začlenená (od 0,5 do 1,5)

Obmedzené začlenenie (od 0 do 0,5)

Klíma
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Rodová rovnosť

Ciele udržateľného
rozvoja

Digitálna 
transformácia

HORIZONT EURÓPA

NPE DIGITALIZÁCIA

DIGITÁLNA EÚ

REGIONÁLNY PROGRAM (EFRR)

ESF+

SPP (EPZF a EPFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanizmus spravodlivej transformácie

NDICI – Globálna Európa

IPA III

Súhrnný priemer pridelených bodov
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dosiahnuť12. Ukazovatele poskytujú kvantitatívnu alebo kvalitatívnu predstavu o tom, 
do akej miery je iniciatíva blízko k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Ukazovatele sa môžu 
týkať rôznych fáz iniciatívy (vstupy, výstupy, výsledky a vplyvy)13. 

1.23. Skontrolovali sme, ako boli vybrané horizontálne priority zahrnuté 
do všeobecných politických cieľov, špecifických cieľov a ukazovateľov stanovených 
v právnych predpisoch upravujúcich vybrané programy financovania. Zistili sme, 
že horizontálne priority boli začlenené do právnych predpisov týkajúcich sa programov, 
ale že rodová rovnosť bola začlenená len do menej ako polovice programov, ktoré sme 
preskúmali (pozri prílohu 1.2). Najčastejšie sa uvádzal cieľ v oblasti klímy. Na 
ilustrácii 1.3 sa uvádza počet odkazov na vybrané priority vo vybraných právnych 
predpisoch. Hoci sa ciele udržateľného rozvoja uvádzali vo všetkých programoch, išlo 
o najmenej citovaný cieľ. 

Ilustrácia 1.3 — Počet odkazov na päť priorít v právnych predpisoch 

 
Zdroj: EDA na základe vybraných legislatívnych návrhov. 

                                                      
12 Nástroj č. 11: Formát správy o posúdení vplyvu v Európskej komisii: Better Regulation 

Toolbox, november 2021. 

13 Tamže, nástroj č. 43: Monitorovacie opatrenia a ukazovatele. 

439
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Digitálna 
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Ciele udržateľného rozvoja Biodiverzita
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1.24. Skontrolovali sme aj to, či boli v právnych predpisoch stanovené ciele. 
Špecifické ciele týkajúce sa rozpočtových súm a monitorovania pokroku pri dosahovaní 
tohto cieľa v oblasti výdavkov mal len cieľ v oblasti klímy (pozri prílohu 1.3). V prípade 
cieľa v oblasti biodiverzity je stanovený cieľ pre celkový rozpočet EÚ. V tabuľke 1.3 sú 
uvedené výdavkové ciele pre vybrané priority. 

Tabuľka 1.3 – Výdavkové ciele pre vybrané priority 

Horizontálna 
politická 
otázka 

Výdavkové ciele VFR na roky 2021 – 2027 

Klíma 
 

Biodiverzita 

Áno 
V oblasti klímy je v rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 stanovený 
celkový cieľ 30 % výdavkov v oblasti klímy. Pokiaľ ide o biodiverzitu, 
ambíciou je stanoviť ciele pre celkový rozpočet EÚ vo výške 7,5 % 
v roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027. 

Rodová 
rovnosť 

Digitálna 
transformácia 

Ciele 
udržateľného 

rozvoja 

Nie 
V rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 nie je stanovený celkový cieľ 
výdavkov súvisiacich s prioritami rodovej rovnosti, digitálnej 
transformácie alebo cieľov udržateľného rozvoja. 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

Komisia vypracovala metódy na sledovanie výdavkov 
pre niektoré horizontálne politické priority 

1.25. S cieľom určiť výšku výdavkov, ktoré Komisia vynakladá na horizontálne 
politické priority, a podať o nich správu, Komisia sleduje výdavky v rámci viacerých 
programov (pozri rámček 1.3). 
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Rámček 1.3 

Čo je sledovanie výdavkov? 

Sledovanie výdavkov je systém na meranie príspevkov rôznych výdavkových 
programov EÚ k danej všeobecnej politickej priorite. Sledovanie si vyžaduje jasné 
pochopenie toho, ako konkrétne opatrenia prispievajú k danej politickej priorite; 
je potrebné identifikovať tieto opatrenia spôsobom, ktorý umožní kvantifikáciu 
alebo sledovanie zodpovedajúcich finančných zdrojov, a potom ich agregovanie 
na úrovni celého rozpočtu EÚ s cieľom monitorovať pokrok. 

Zdroj: COM(2021) 366 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkonnostnom rámci 
pre rozpočet EÚ v rámci VFR na roky 2021 – 2027. 

1.26. V tabuľke 1.4 sa uvádza, ako Komisia sleduje výdavky na horizontálne 
politické ciele. 

Tabuľka 1.4 – Metodika sledovania výdavkov pre vybrané priority 

Horizontálna 
politická 
priorita 

Vypracovaná metodika sledovania výdavkov 

Klíma 

Áno 
Príspevok na opatrenia v oblasti klímy pochádza priamo z účtovného 
systému Komisie a poskytuje ho Generálne riaditeľstvo pre rozpočet 
(GR BUDG). Komisia pracuje na nahradení svojho účtovného 
systému. 

Biodiverzita 
 

Rodová 
rovnosť 

Áno 
Každé generálne riaditeľstvo (GR) vykonáva svoj výpočet a GR BUDG 
skúma konzistentnosť všetkých vstupov poskytnutých pre všetky 
programy. 

Digitálna 
transformácia 

 
Ciele 

udržateľného 
rozvoja 

Nie 
Neexistujú žiadne požiadavky ani žiadne centrálne usmernenia 
na sledovanie výdavkov na priority v oblasti digitálnej transformácie 
alebo cieľov udržateľného rozvoja na úrovni rozpočtu EÚ. Niektoré 
generálne riaditeľstvá však sledujú výdavky na osobitné programy, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov. Týka sa to napríklad 
Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu (GR RTD) 
(pre digitálny cieľ) a Generálneho riaditeľstva pre medzinárodné 
partnerstvá (GR INTPA) (pre digitálnu transformáciu a ciele 
udržateľného rozvoja).  

Zdroj: EDA. 
Pozn.: Komisia sleduje aj výdavky na horizontálne priority v oblasti čistého ovzdušia a migrácie. 
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Klíma 

1.27. Vo VFR na roky 2014 – 2020 Komisia uplatňovala osobitné koeficienty 
na vyčíslenie výdavkov prispievajúcich k plneniu cieľov v oblasti klímy na základe 
metodiky OECD (ďalej len „ukazovatele z Ria“) (pozri body 1.28 a 1.31): 

o 100 %: očakáva sa, že činnosť výrazne prispeje (priamo alebo nepriamo) k cieľom 
zmierňovania zmeny klímy alebo adaptácie na ňu v súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
klímy. 

o 40 %: očakáva sa, že činnosť bude predstavovať nie bezvýznamný pozitívny 
(priamy alebo nepriamy) prínos k cieľom v oblasti zmierňovania zmeny klímy 
alebo adaptácie na ňu. 

o 0 %: očakáva sa, že činnosť bude mať neutrálny vplyv na ciele v oblasti klímy. 

1.28. Pokiaľ ide o VFR na roky 2021 – 2027, Komisia aktualizovala svoju metodiku 
sledovania výdavkov súvisiacich s klímou14. Klimatické koeficienty EÚ si zachovávajú 
systém, ktorý používa OECD pri ukazovateľoch z Ria, ale zahŕňajú očakávané účinky 
na klímu. Metodické zmeny zahŕňajú: 

o požiadavku, aby činnosti výrazne nenarúšali environmentálne ciele EÚ, 

o prechod na sledovanie výdavkov „podľa účinkov“ na základe zoznamu 
konkrétnych činností („sledovanie na základe činností“), 

o zníženie rizika, že podobné projekty budú kategorizované odlišne v závislosti od 
cieľov príslušného programu, 

o zavedenie označovania klímy v oficiálnych systémoch účtovníctva a podávania 
správ Komisie, 

o prepojenie so zelenou dohodou EÚ (napr. taxonómia EÚ). 

1.29. Hoci vítame tento vývoj, začiatkom roka 2022 sme vyjadrili obavy15 
v súvislosti so spoľahlivosťou podávania správ o klíme v období 2021 – 2027 
a poznamenali sme, že väčšina problémov nastolených v predchádzajúcom období 
                                                      
14 SWD(2022) 225 final: pracovný dokument útvarov Komisie. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021 – 2027 MFF. 

Osobitná správa 09/2022 – Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 – Neboli 
také vysoké, ako boli vykázané. 

26

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10530-2022-INIT/sk/pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_SK.pdf


 

2014 – 2020 stále pretrváva. Zistili sme, že vykázané výdavky neboli vždy relevantné 
pre opatrenia v oblasti klímy. Podľa nášho celkového posúdenia Komisia nadhodnotila 
príspevok kľúčových zložiek financovania poľnohospodárstva k opatreniam v oblasti 
klímy. Pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku, Komisia má v úmysle 
aktualizovať svoju metodiku sledovania opatrení v oblasti klímy v roku 202616. 

Biodiverzita 

1.30. Komisia vo svojej správe o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie 
absolutória za rozpočtový rok 202017 uviedla, že dosiahla pokrok pri stanovovaní 
metodiky sledovania výdavkov súvisiacich s biodiverzitou, ktorú použije 
na monitorovanie dodržiavania svojich záväzkov v súvislosti s rozpočtami na roky 2024, 
2026 a 2027. 

1.31. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 Komisia použila 
na sledovanie výdavkov súvisiacich s biodiverzitou za súčasné obdobie VFR rovnakú 
metodiku ako v období 2014 – 2020. Komisia uplatňuje koeficienty 0 %, 40 % a 100 %, 
ktoré sú upravené na základe ukazovateľov OECD z Ria. V roku 2020 sme uviedli18, 
že kritériá Komisie pre tieto koeficienty boli menej konzervatívne ako kritériá OECD. 
Komisia napríklad uplatňuje váhu 40 %, ak podpora EÚ mierne prispieva k biodiverzite, 
zatiaľ čo OECD uplatňuje rovnaký koeficient na výdavky na činnosti, pri ktorých je 
biodiverzita dôležitým, ale nie hlavným cieľom. 

1.32. V júni 2022 Komisia uverejnila svoju novú metodiku sledovania biodiverzity. 
Táto nová metodika sa nevzťahuje na SPP, čo je oblasť, pre ktorú sa nová metodika 
stále vypracúva19. 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final: pracovný dokument útvarov Komisie. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021 – 2027 MFF. 

17 COM(2022) 331 final: Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o opatreniach 
prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2020. 

18 Osobitná správa 13/2020 – Biodiverzita na poľnohospodárskej pôde: Príspevok SPP 
nezastavil pokles. 

19 Európska komisia: Biodiversity tracking methodology for each programme 2021 – 2027.  
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Rodové hľadisko 

1.33. Existujú normy na sledovanie výdavkov súvisiacich s rodovou rovnosťou. 
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) vypracoval ukazovatele rodovej rovnosti 
s cieľom sledovať súvisiace výdavky a minimálne kritériá na získanie jedného z troch 
použitých bodových hodnotení (hodnotenie 0, 1 a 2). Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť (EIGE) vyvinul nástroj na sledovanie prideľovania zdrojov vyčlenených 
na rodovú rovnosť v rámci fondov EÚ. Tento nástroj EIGE je štruktúrovaný okolo troch 
možných váh (100 %, 40 % a 0 %), ktoré sú podobné váham používaným v metodikách 
v oblasti klímy a biodiverzity. Inštitút EIGE uplatňuje aj „0 %*“ na projekty, ktoré si 
pred vážením vyžadujú ďalšiu analýzu. V nariadení o spoločných ustanoveniach20 sa 
stanovujú tri kódy na posudzovanie rodovej rovnosti s rovnakou váhou ako nástroj 
EIGE. 

1.34. Komisia vypracovala pilotnú metodiku na meranie výdavkov súvisiacich 
s rodovou rovnosťou, ktorá využíva uvedené nástroje OECD a EIGE a poskytuje bodové 
hodnotenie, ktoré sa má uplatniť na rozpočtové intervencie. Toto hodnotenie odráža 
rozsah, v akom je intervencia financovaná z rozpočtu EÚ zameraná na rodovú rovnosť. 
Použitý prístup je podobný starej metodike sledovania klímy, a nie zlepšenému 
prístupu založenému na očakávaných účinkoch (pozri bod 1.28). 

1.35. Komisia priraďuje tieto bodové hodnotenia: 

o Bodové hodnotenie 2: intervencie, ktorých hlavným cieľom je zlepšiť rodovú 
rovnosť. 

o Bodové hodnotenie 1: intervencie, ktorých dôležitým a zámerným cieľom je 
rodová rovnosť, ale nie je hlavným dôvodom intervencie. 

o Bodové hodnotenie 0: necielené intervencie, ktoré významne neprispievajú 
k rodovej rovnosti. 

o Bodové hodnotenie 0*: intervencie, ktoré môžu mať vplyv na rodovú rovnosť, 
ale v prípade ktorých Komisia v súčasnosti nie je schopná posúdiť tento vplyv. 
Komisia aktualizuje hodnotenie 0* pre príslušnú intervenciu a podľa potreby ho 
zmení na 0, 1 alebo 2, ak budú k dispozícii dostatočné informácie. 

                                                      
20 Príloha I, tabuľka 7 nariadenia (EÚ) 2021/1060, 01, „rodové zameranie“ (váha 100 %), 02, 

„uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti“ (váha 40 %), alebo 03, „rodovo neutrálny“ (váha 
0 %). 
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1.36. Hodnotiace kritériá, ktoré Komisia používa na pridelenie tohto bodového 
hodnotenia, nezodpovedajú minimálnym kritériám na prideľovanie bodov používaným 
pre ukazovatele OECD v oblasti rodovej rovnosti21 ani minimálnym požiadavkám 
nástroja vyvinutého inštitútom EIGE na sledovanie zdrojov pridelených na rodovú 
rovnosť vo fondoch EÚ22. Konkrétne OECD a EIGE považujú ciele alebo ukazovatele 
rodovej rovnosti rozčlenené podľa pohlavia za minimálne kritériá, ale Komisia ich 
do svojej pilotnej metodiky nezahrnula. 

1.37. Na rozdiel od nástroja EIGE a nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) 
pilotná metodika Komisie nezahŕňa váhy. Okrem toho sa v nej nezohľadňujú 
potenciálne negatívne účinky: skúma sa v nej, či intervencie znižujú rodovú nerovnosť, 
ale nie riziko, že by ju mohli zvýšiť. 

Digitalizácia 

1.38. Medziinštitucionálna dohoda neobsahuje žiadnu požiadavku na sledovanie 
celkových výdavkov na prioritu digitalizácie (pozri bod 1.14), a Komisia to nevykonáva. 
OECD23 sa domnieva, že pokrok dosiahnutý pri začleňovaní horizontálnych priorít 
do vertikálnych politických opatrení by sa mal sledovať a že by sa mali stanoviť 
súvisiace výkonnostné ciele (pozri bod 1.18). 

Ciele udržateľného rozvoja 

1.39. GR BUDG vo svojom návrhu rozpočtového obežníka na roky 2022 a 2023 
požiadalo ostatné generálne riaditeľstvá, aby objasnili, ako boli ciele udržateľného 
rozvoja prepojené s výdavkovými programami, a to tak, že poskytnú opis toho, ako 
opatrenia programu prispeli k cieľom udržateľného rozvoja, pričom uvedú aspoň jeden 
názorný príklad (pozri bod 2.52). Generálne riaditeľstvá boli takisto povinné určiť, ktoré 
programové ukazovatele boli relevantné pre ciele udržateľného rozvoja (pozri 
bod 1.47). 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews a 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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1.40. V roku 2020 Komisia oznámila24, že skúma možnosť vypracovania metodiky 
sledovania výdavkov na ciele udržateľného rozvoja pre rozpočet EÚ. Takáto metodika 
ešte nie je zavedená. Pilotný projekt Komisie týkajúci sa prierezových ukazovateľov 
nezahŕňa ciele udržateľného rozvoja (pozri bod 1.50). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final: pracovný dokument útvarov Komisie. Delivering on the UN’s 

Sustainable Development Goals – A comprehensive approach. 
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Podávanie správ o dosahovaní 
horizontálnych politických priorít 
1.41. Sledovanie výdavkov z výdavkových programov relevantných 
pre horizontálne priority je dôležitým prvkom systému podávania správ o výkonnosti 
(bod 1.18). Identifikácia výstupov a výsledkov dosiahnutých prostredníctvom týchto 
výdavkov je ďalším a zložitejším krokom. Preskúmali sme, ako Komisia identifikovala 
takéto výsledky a podala o nich správu. 

Výročná správa o riadení a výkonnosti poskytuje príliš 
optimistické závery o pokroku pri dosahovaní cieľov v oblasti 
uplatňovania hľadiska 

1.42. Komisia podáva správy o svojom riadení rozpočtu EÚ vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti (pozri bod 1.3). Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktorá 
zahŕňa prehľad výkonnosti programov a programové vyhlásenia, sa uvádzajú ciele 
výdavkových programov stanovené v odvetvových právnych predpisoch. Dokumenty 
zahŕňajú aj niekoľko prierezových cieľov v samostatných oddieloch vrátane prílohy, 
v ktorej sú zhrnuté horizontálne priority na rok 2021. 

1.43. Vo zväzku I výročnej správy o riadení a výkonnosti sme zistili prípady, keď boli 
uvedené závery príliš optimistické: 

o Komisia uviedla, že kľúčové všeobecné politické ciele EÚ boli v plnej miere 
začlenené do rozpočtových programov EÚ. Zistili sme však výrazné rozdiely medzi 
klímou a biodiverzitou na jednej strane a rodovou rovnosťou na druhej strane 
(pozri ilustráciu 1.2). 

o Komisia uviedla, že metodika sledovania výdavkov v oblasti klímy bola 
aktualizovaná a dôsledne zakotvená vo všetkých kľúčových základných aktoch. 
Došlo však k významným aproximáciám, ktoré Komisia úplne nevysvetlila (pozri 
bod 2.24). 

o Komisia uviedla, že metodika použitá na sledovanie výdavkov na biodiverzitu bola 
do veľkej miery aktualizovaná podobným spôsobom ako v prípade klímy. Pre SPP 
však nová metodika ešte nebola k dispozícii (pozri bod 1.32). 

o Komisia uviedla, že väčšina rozpočtu EÚ má potenciál pozitívne prispieť 
k zlepšeniu rodovej rovnosti. Poznamenávame, že len 11 zo 47 programov 
zahŕňalo výdavky na rodovú rovnosť s bodovým hodnotením 2 alebo 1 vo výške 
12 mld. EUR alebo 5 % záväzkov do konca roka 2021 (pozri body 2.39 – 2.43). 
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1.44. V prílohe k správe o výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktorá sa zaoberá 
horizontálnymi prioritami, sme dospeli k týmto zisteniam: 

o Pokiaľ ide o klímu, Komisia vypočítala, že z rozpočtu EÚ sa financovali intervencie 
súvisiace s touto prioritou v hodnote približne 138 mld. EUR v roku 2021, čo 
predstavuje 32 % celkového rozpočtu. Komisia aktualizovala svoje výpočty 
týkajúce sa príspevkov na klímu za predchádzajúci VFR a uviedla, že v rokoch 2014 
až 2020 vynaložila EÚ 221 mld. EUR, t. j. 20,6 % svojho celkového viacročného 
rozpočtu, na opatrenia súvisiace s klímou. V nedávnom audite sme dospeli 
k záveru, že Komisia nadhodnotila výdavky v oblasti klímy aspoň o 72 mld. EUR25. 
Tento trend nadhodnotenia, ktorý už bol zaznamenaný v predchádzajúcich 
správach Dvora audítorov, bol potvrdený pri výpočtoch za rok 2021 (pozri 
bod 2.15). 

o Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, Komisia vysvetlila svoju pilotnú metodiku merania 
výdavkov súvisiacich s touto prioritou a predstavila rozdelenie programov 
na základe maximálneho počtu bodov za intervencie. Vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti Komisia udelila programu ESF+ hodnotenie 1, hoci vykázaný 
príspevok k rodovej rovnosti bol 0 EUR. Tento program tiež získal v programovom 
vyhlásení bodové hodnotenie 0*. 

Málo dostupných informácií o tom, či výdavky zmysluplne 
prispievajú k niekoľkým prioritám súčasne 

1.45. Prehľady výkonnosti programov obsahujú oddiel s výpočtami príspevkov 
k zmene klímy, biodiverzite a rodovej rovnosti. Tieto informácie sme zhrnuli za každý 
okruh VFR. Uplatňovanie hľadiska nevyhnutne znamená, že programy zároveň 
prispievajú k viacerým prioritám. Komisia poznamenáva26, že aby sa zabránilo 
dvojitému započítaniu výdavkov na prierezové politické priority, vynaložené finančné 
prostriedky nemožno jednoducho zlúčiť z rôznych cieľov. Vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti sa nevysvetľovali synergie medzi klímou, biodiverzitou a rodovým 
hľadiskom. V kapitole 2 uvádzame príklady synergií medzi prioritami. Na ilustrácii 1.4 
porovnávame potenciálne príspevky z rozpočtu EÚ na rok 2021 na vybrané 
horizontálne politiky s celkovými finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii 
pre jednotlivé okruhy VFR. 

                                                      
25 Osobitná správa 09/2022 – Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 – 

Neboli také vysoké, ako boli vykázané. 

26 SWD(2022) 225 final: pracovný dokument útvarov Komisie. Climate Mainstreaming 
Architecture in the 2021 – 2027 MFF. 
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Ilustrácia 1.4 – Vykázané potenciálne príspevky z rozpočtu EÚ na rok 
2021 na vybrané horizontálne priority 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
* Príspevok pre rodovú rovnosť v okruhu 2 zahŕňa úvery z nástroja NextGenerationEU (154 mld. EUR). 
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Ukazovatele výkonnosti existujúcich programov môžu 
poskytnúť relevantné informácie o horizontálnych prioritách 

1.46. Komisia vo svojom oznámení z roku 2021 o výkonnostnom rámci 
pre rozpočet EÚ27 uviedla, že jej ambíciou je integrovať informácie o výkonnosti 
z celého rozpočtu EÚ s cieľom získať všeobecný prehľad o jeho výkonnosti ako celku, 
a tým dospieť k hlbšiemu pochopeniu toho, ako môžu programy EÚ najúčinnejšie 
prispieť k prierezovým politickým cieľom. 

1.47. Usmernenia, ktoré GR BUDG vydalo ostatným útvarom Komisie na prípravu 
návrhov rozpočtu na roky 2022 a 2023 obsahovali pokyny na prepojenie ukazovateľov 
výkonnosti programov s horizontálnymi prioritami: klíma, biodiverzita, čistý vzduch, 
rodová rovnosť, migrácia, digitalizácia, mládež a malé a stredné podniky (MSP). Mohol 
by sa opísať aj prínos daných ukazovateľov ku ktorémukoľvek zo 17 cieľov 
udržateľného rozvoja. 

1.48. Preskúmali sme tieto klasifikácie ukazovateľov vo vybraných výdavkových 
programoch na roky 2022 a 2023 (pozri ilustráciu 1.5). Celkovo sme zistili, že útvary 
Komisie klasifikovali ukazovatele konzistentne a presne. Všetky programy zahŕňali 
niektoré ukazovatele súvisiace s vybranými horizontálnymi prioritami. Analyzovali sme, 
koľko ukazovateľov v prehľade výkonnosti programov, ktoré sme vybrali, bolo 
prepojených s horizontálnymi prioritami. Zistili sme, že to tak bolo v prípade takmer 
polovice z nich (47 %, 35 zo 75). Komisia pracuje na pilotnom projekte s cieľom 
vypracovať metodiku na zhromažďovanie ukazovateľov spojených s horizontálnymi 
prioritami a použiť ich na meranie výsledkov a podávanie správ o nich (pozri body 1.50 
a 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkonnostnom 

rámci pre rozpočet EÚ v rámci VFR na roky 2021 – 2027. 
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Kontrolované programy 

ENRAF: 12

ESF+: 25

IPA III: 34
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POLITIKA: 44

MECHANIZMUS 
SPRAVODLIVEJ 

TRANSFORMÁCIE: 74

Ukazovatele podľa priorít

Klíma: 37

Biodiverzita: 24

Digitálna 
transformácia: 31

Rodová rovnosť: 31

Ilustrácia 1.5 – Ukazovatele súvisiace s horizontálnymi prioritami 
vo vybraných programoch EÚ 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

Výkonnostný rámec Komisie zatiaľ nemeria výsledky 

1.49. Spoločné výskumné centrum (JRC) Komisie vypracovalo v rokoch 2016 a 2017
niekoľko správ o vývoji ukazovateľov výkonnosti pre horizontálne politické priority, 
v ktorých sa riešili otázky, ako sú súhrnné a prierezové programové ukazovatele. 

1.50. V roku 2019 Komisia spustila pilotný projekt28 na vypracovanie koncepčného
rámca na meranie súhrnných výsledkov v rámci rôznych programov pre zamestnanosť, 
klímu a digitalizáciu. V roku 2021 najímala expertov, aby jej pomohli. Komisia 
pri príprave návrhu rozpočtu na rok 202329 uviedla, že pracuje na prierezovom 

28 6. seminár o ukazovateľoch výkonnosti. Príprava na výkonnosť budúceho VFR – hlavné 
ukazovatele výkonnosti pre výročné správy, 25. septembra 2019. 

29 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

NPE DIGITALIZÁCIA: 16 

DIGITÁLNA EÚ: 14 

HORIZONT EURÓPA: 27
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ukazovateli zmierňovania zmeny klímy s cieľom odhadnúť celkový vplyv rôznych 
intervencií financovaných z rozpočtu EÚ. Komisia vo svojej správe o opatreniach 
prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 202030 odkázala 
aj na tento pilotný projekt. 

1.51. Uznávame ťažkosti pri vytváraní výkonnostného rámca pre horizontálne 
priority, ale pokrok, ktorý sa doposiaľ dosiahol, považujeme za nedostatočný. Komisia 
zatiaľ neposudzuje výsledky sledovania výdavkov. OECD31 uviedla ako príklad fínske 
ministerstvo zahraničných vecí32, ktoré vydalo usmernenia na meranie výsledkov 
svojich prierezových cieľov rozvojovej politiky (pozri rámček 1.4). 

Rámček 1.4 

Používanie súhrnných ukazovateľov na monitorovanie prierezových 
cieľov 

Ministerstvo zahraničných vecí Fínska uverejnilo v roku 2020 usmernenia týkajúce 
sa prierezových cieľov v oblasti rozvojovej politiky a spolupráce krajiny.  

Celkové výsledky rozvojovej politiky Fínska sa monitorujú pomocou spoločných 
súhrnných ukazovateľov v rámci rôznych nástrojov rozvojovej spolupráce. To 
umožňuje komplexné podávanie správ o výsledkoch, v ktorých sa kombinujú údaje 
z programov a rôzne formy spolupráce z rôznych častí sveta. 

Komisia čelí ťažkostiam pri skúmaní predložených informácií 

1.52. GR BUDG má špecializovaný tím zaoberajúci sa „horizontálnymi prioritami“, 
ktorý skúma konzistentnosť všetkých vstupov, ktoré poskytli útvary Komisie. Naša 
práca potvrdila, že tento proces preskúmania zlepšil kvalitu informácií poskytovaných 
generálnymi riaditeľstvami. Napriek tomuto preskúmaniu však Komisia vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti uverejnenej 7. júna 2022 zistila niekoľko chýb v kódovaní 
a vykonala následné opravy (pozri bod 2.14).  

                                                      
30 COM(2022) 331 final: Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o opatreniach 

prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za rozpočtový rok 2020. 

31 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 

32 Ministerstvo zahraničných vecí Fínska: Theories of Change and Aggregate Indicators for 
Finland’s Development Policy 2020. 
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Prílohy 

Príloha 1.1 – Začlenenie horizontálnych politických priorít 
do posúdení vplyvu 

Kritériá Udelené body 
V posúdení vplyvu nie je vo výdavkovom programe určená žiadna 
horizontálna priorita a vôbec sa neposudzujú súvisiace vplyvy 
a riziká/príležitosti 

0 – Obmedzené 
začlenenie 

V posúdení vplyvu je určená horizontálna priorita, ale posúdenie 
súvisiacich vplyvov a rizík/príležitostí je nejasné alebo chýba 

1 – Čiastočne 
začlenené 

V posúdení vplyvu je určená horizontálna priorita a posúdenie 
súvisiacich vplyvov a rizík/príležitostí je podrobné 
(kvalitatívne/kvantitatívne posúdenie) 

2 – Začlenené 

 

 
Zdroj: EDA. 

HORIZONT EURÓPA

NPE DIGITALIZÁCIA

DIGITÁLNA EÚ

REGIONÁLNY PROGRAM (EFRR)

ESF+

SPP (EPZF a EPFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanizmus spravodlivej transformácie

NDICI – Globálna Európa

IPA III

Klíma

Biodiverzita
Rodová rovnosť

Ciele udržateľného 
rozvoja

Digitálna 
transformácia

Začlenená

Čiastočne začlenená

Obmedzené začlenenie
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Príloha 1.2 – Začlenenie horizontálnych politických priorít 
do právnych predpisov 

Kritériá Udelené body 

Horizontálna priorita sa v právnych predpisoch neuvádza 0 – Obmedzené 
začlenenie 

Horizontálna priorita je uvedená v právnych predpisoch 
buď v odôvodneniach, alebo medzi cieľmi programu alebo 
programovými zásadami 

1 – Čiastočne 
začlenené 

Horizontálna priorita je uvedená v právnych predpisoch 
buď v odôvodneniach, alebo medzi cieľmi programu alebo 
programovými zásadami a existujú ukazovatele súvisiace 
s prioritou 

2 – Začlenené 

 

 
Zdroj: EDA. 

  

Začlenená

Čiastočne začlenená

Obmedzené začlenenie

Klíma

Biodiverzita
Rodová rovnosť

Ciele udržateľného 
rozvoja

Digitálna 
transformácia

HORIZONT EURÓPA

NPE DIGITALIZÁCIA

DIGITÁLNA EÚ

REGIONÁLNY PROGRAM (EFRR)

ESF+

SPP (EPZF a EPFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanizmus spravodlivej transformácie

NDICI – Globálna Európa

IPA III
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Príloha 1.3 – Výdavkové ciele vymedzené pre horizontálne 
politické priority 

Kritériá Udelené body 
Vo výdavkovom programe sa nestanovujú žiadne výdavkové ciele 
a na horizontálnu prioritu sa neprideľuje osobitné finančné krytie 

0 – Obmedzené 
začlenenie 

Výdavkový program nemá stanovené výdavkové ciele, ale existuje 
osobitné finančné krytie pre horizontálnu politickú prioritu 

1 – Čiastočne 
začlenené 

Výdavkový program má výdavkové ciele pre horizontálnu prioritu 
alebo celý program prispieva vyčleneným finančným krytím 
na horizontálnu politickú prioritu 

2 – Začlenené 

 

 
Zdroj: EDA. 

Začlenená

Čiastočne začlenená

Obmedzené začlenenie

Klíma

Biodiverzita
Rodová rovnosť

Ciele udržateľného 
rozvoja

Digitálna 
transformácia

HORIZONT EURÓPA

NPE DIGITALIZÁCIA

DIGITÁLNA EÚ

REGIONÁLNY PROGRAM (EFRR)

ESF+

SPP (EPZF a EPFRV)

ENRAF 

LIFE

Mechanizmus spravodlivej transformácie

NDICI – Globálna Európa

IPA III
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Kapitola 2 

Výkonnostný rámec pre horizontálne politické priority Komisie 
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Obsah 
Body 

Úvod 2.1. – 2.3. 

Rozsah a prístup 2.4. – 2.6. 

Priority v oblasti klímy a biodiverzity sú začlenené 
do výkonnostného rámca 2.7. – 2.28. 
Podľa nedávnych auditov EDA bol príspevok rozpočtu EÚ 
určený na opatrenia v oblasti klímy a biodiverzity 
nadhodnotený 2.9. – 2.12. 

Nedostatky vo vykazovaných údajoch musí Komisia ešte 
riešiť novou metodikou 2.13. – 2.20. 

Komisia výdavky sleduje, ale vykázaný pokrok je založený 
na významných odhadoch 2.21. – 2.28. 

Pri začleňovaní rodovej rovnosti do výkonnostného 
rámca bol dosiahnutý pokrok 2.29. – 2.46. 
Audity EDA odhalili nedostatky v uplatňovaní hľadiska 
rodovej rovnosti 2.31. – 2.32. 

Prvý odhad celkového príspevku rozpočtu EÚ k podpore 
rodovej rovnosti, ktorý urobila Komisia, bol ovplyvnený 
nedostatkami 2.33. – 2.43. 

Pre rodovú rovnosť neexistujú žiadne výdavkové ciele a len 
málo ukazovateľov 2.44. – 2.46. 

O pokroku programov EÚ pri plnení cieľov 
udržateľného rozvoja sú k dispozícii len obmedzené 
informácie 2.47. – 2.55. 
EDA pri svojej predchádzajúcej práci zistil, že Komisia 
nevykazuje informácie o príspevku rozpočtu k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja 2.49. – 2.51. 

Komisia začala informovať o súvislostiach medzi 
výdavkovými programami EÚ a cieľmi udržateľného rozvoja 2.52. – 2.55. 
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Novou prioritou je digitálna transformácia 2.56. – 2.61. 
Komisia poskytla informácie o príspevku k digitálnej 
transformácii v prípade osobitných programov 2.58. – 2.61. 

Závery 
a odporúčania 2.62. – 2.68. 

Prílohy 
Príloha 2.1 – Audítorské kritériá použité pre posúdenie 
výkonnostného rámca pre oblasť klímy, biodiverzity, rodovej 
rovnosti, cieľov udržateľného rozvoja a digitalizácie 

Príloha 2.2 – Príspevok k oblasti klímy v roku 2021, odhad 
z predchádzajúceho roka a ciele stanovené v základných 
právnych aktoch 

Príloha 2.3 – Príspevok v oblasti klímy v roku 2021 ako 
percento celkových záväzkov 

Príloha 2.4 – Príspevok k biodiverzite v roku 2021 a budúce 
odhady (mld. EUR) 

Príloha 2.5 – Príspevok k rodovej rovnosti v roku 2021 podľa 
bodového hodnotenia (mld. EUR) 
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Úvod 
2.1. Výročná správa o riadení a výkonnosti Komisie vychádza z viacerých správ 
vrátane programových vyhlásení pripojených k návrhu rozpočtu pre 47 výdavkových 
programov EÚ v rámci VFR na roky 2021 – 2027. Programové vyhlásenie ku každému 
programu obsahuje úplné informácie o viazaných a vynaložených sumách a pokroku 
dosiahnutom pri plnení jeho cieľov. Poskytujú aj informácie o tom, ako programy 
prispievajú k horizontálnym prioritám EÚ. 

2.2. Komisia v interných pokynoch týkajúcich sa zostavovania rozpočtu určených jej 
generálnym riaditeľstvám (označovaných ako „rozpočtový obežník“1) uložila povinnosť 
poskytnúť odhady výdavkov na ciele v oblasti klímy, biodiverzity a rodovej rovnosti 
na obdobie 2021 – 2027 a príklady relevantných kľúčových úspechov. 

2.3. V roku 2020 sme uviedli, že programové vyhlásenia a výročná správa o riadení 
a výkonnosti prinášajú informácie o príspevku výdavkových programov EÚ 
k prierezovým cieľom (napríklad v oblasti klímy a biodiverzity). Konštatovali sme však, 
že informácie o tom, ako výdavkové programy EÚ prispievajú k rodovej rovnosti 
a k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, sú len obmedzené2. 

  

                                                      
1 Rozpočtový obežník na rok 2023. Stále pokyny, 15. decembra 2021. 

2 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019. 
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Rozsah a prístup 
2.4. V tejto kapitole posudzujeme, či Komisia merala, ako rozpočet EÚ podporuje 
prierezové priority3 programov4 obsiahnutých v kapitole 1 (pozri body 1.9 – 1.10), 
pomocou vhodného výkonnostného rámca. 

2.5. Okrem toho, že sme sa spoliehali na svoju predchádzajúcu kontrolnú prácu, 
posudzovali sme tiež, či Komisia pomocou správne použitých metodík sledovala 
výdavky na vybrané priority na obdobie 2021 – 2027. Posudzovali sme tiež, 
či informácie o príspevku k horizontálnym politickým prioritám vybraných výdavkových 
programov, ktoré Komisia uviedla v programových vyhláseniach, boli presné. Zamerali 
sme sa na správy o riadení a výkonnosti za roky 2020 a 2021. 

2.6. Rovnako ako v kapitole 1 sme svoje audítorské kritériá odvodili z príslušných 
predpisov a záväzkov EÚ a ďalej z pokynov vydaných Komisiou. Použili sme 
aj všeobecne uznávané kritériá, ktoré vypracovala OECD (pozri bod 1.11 a prílohu 2.1). 

  

                                                      
3 Klíma, biodiverzita, rodová rovnosť, ciele udržateľného rozvoja a digitalizácia. 

4 NPE – DIGITALIZÁCIA, DIGITÁLNA EÚ, HORIZONT EURÓPA, ESF+, REGIONAL, SPP, ENRAF, 
JTM, LIFE, IPA III, NDICI – Globálna Európa. 
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Priority v oblasti klímy a biodiverzity sú 
začlenené do výkonnostného rámca 
2.7. V tejto časti sa zameriavame na to, či Komisia pomocou primeraného 
výkonnostného rámca merala príspevok rozpočtu EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy 
a biodiverzity. Na ilustrácii 2.1 sú uvedené použité kritériá a naše celkové posúdenie. 

Ilustrácia 2.1 – Výkonnostný rámec pre klímu a biodiverzitu 

Klíma Celkové posúdenie: Biodiverzita 

 
 

 
Celkovo sme zistili, že klíma a biodiverzita sú 
do výkonnostného rámca Komisie začlenené   

Zložka Posúdenie Kritériá 

Politický záväzok 
na najvyššej úrovni 

 Priorita je upravená medziinštitucionálnou dohodou a podlieha 
medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 

Merateľné ciele 
a ukazovatele  Veľký počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace 

s touto prioritou. 
Ciele na vysokej 
úrovni z hľadiska 
výsledkov 

 Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení alebo je ambícia 
dosiahnuť určitý percentuálny podiel ročných výdavkov. 

Metodika sledovania  Komisia vypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov 
na úrovni programu. 

Zodpovednosť 
prostredníctvom 
podávania správ 

 Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade 
výkonnosti programov a programových vyhláseniach presné 
a spoľahlivé informácie. 

 

 Vykonané 

 Čiastočne vykonané 

Zdroj: EDA. 
Pozn.: Naše hodnotiace kritériá sú ďalej vysvetlené v prílohe 2.1. 

2.8. Medziinštitucionálna dohoda o VFR na roky 2021 – 2027 sa vzťahuje na priority 
v oblasti klímy a biodiverzity, ktoré sú začlenené do mnohých programov 
prostredníctvom cieľov, ukazovateľov a výdavkových cieľov. Komisia vypracovala 
metodiky na meranie príslušných výdavkov na úrovni programu, ktoré sme posúdili. 
Z nasledujúcich častí vyplýva, že vykazované výdavky vykazujú určité nepresnosti. 
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Podľa nedávnych auditov EDA bol príspevok rozpočtu EÚ 
určený na opatrenia v oblasti klímy a biodiverzity 
nadhodnotený 

2.9. EDA pri poslednom audite o zohľadňovaní problematiky klímy5 zistil, 
že vykázané výdavky vo VFR na roky 2014 – 2020 boli nadhodnotené, pretože nie 
všetky vykázané výdavky mali súvislosť so zmenou klímy. Uviedli sme, že koeficienty 
použité na sledovanie výdavkov v oblasti klímy neboli vždy realistické a že neboli 
zohľadnené potenciálne negatívne účinky. 

2.10. V júni 2021 Komisia oznámila, že „EÚ vynaložila 20,1 % svojho rozpočtu 
na roky 2014 – 2020 alebo 216 mld. EUR na boj proti zmene klímy, čím splnila svoj cieľ 
20 %“6. V máji 2022 sme uviedli, že v niektorých prípadoch neexistovali žiadne dôkazy 
na doloženie toho, že výdavky EÚ prispeli k opatreniam v oblasti klímy, zatiaľ čo v iných 
prípadoch bol príspevok nadhodnotený. Z našej analýzy vyplynulo, že Komisia 
neoprávnene zaznamenala výdavky v oblasti klímy vo výške približne 72 mld. EUR. 
V júni 2022 Komisia uviedla, že „z najnovších dostupných informácií vyplýva, 
že v rokoch 2014 až 2020 vynaložila EÚ 221 mld. EUR, t. j. 20,6 % svojho celkového 
viacročného rozpočtu, na opatrenia súvisiace s klímou“7. 

2.11. Komisia vo všeobecnosti pri vykazovaní vychádza z plánovaných alebo 
viazaných súm. V roku 2019 sme uviedli, že v takýchto prípadoch sú vykazované sumy 
zvýšené o zatiaľ nevyužité alebo nevyplatené finančné prostriedky (spôsobené 
napríklad oneskorením projektov, oneskorenými platbami a nedostatočnou 
pokročilosťou projektov)8. V správe z roku 2018 sme zaznamenali vplyv, ktorý to malo 
v období 2007 – 20139, keď sa každé štvrté euro z rozpočtu neinvestovalo. 

                                                      
5 Osobitná správa 09/2022 – Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 – 

Neboli také vysoké, ako boli vykázané. 

6 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozpočet: 2020 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, Úrad pre publikácie Európskej únie, 2021. 

7 Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet: 2021 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, Úrad pre publikácie Európskej únie, 2022. 

8 Osobitná správa 19/2019 – INEA: prínosy boli zrealizované, no treba ešte vyriešiť 
nedostatky v súvislosti s NPE, bod IV. 

9 Osobitná správa 17/2018 – Činnosti Komisie a členských štátov v posledných rokoch 
programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli 
dostatočne zamerané na výsledky. 
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2.12. V súvislosti so zohľadňovaním problematiky biodiverzity10 sme uviedli, 
že Komisia nadhodnotila výdavky na biodiverzitu. Podobne ako v prípade výdavkov 
v oblasti klímy Komisia nesleduje a nevyrovnáva výdavky zo systémov, ktoré by mohli 
mať negatívny vplyv na biodiverzitu poľnohospodárskej pôdy. 

Nedostatky vo vykazovaných údajoch musí Komisia ešte riešiť 
novou metodikou 

2.13. Komisia uviedla, že z rozpočtu EÚ sa v roku 2021 podporili opatrenia súvisiace 
s klímou v hodnote približne 138 mld. EUR a opatrenia súvisiace s biodiverzitou 
v hodnote približne 18 mld. EUR. Na ilustrácii 2.2 sú znázornené príspevky 
výdavkových programov EÚ, ktoré sme vybrali, na obe priority (pozri prílohu 2.2 
a prílohu 2.4). Celkový príspevok na ciele v oblasti klímy predstavoval 29,2 mld. EUR 
a na ciele v oblasti biodiverzity predstavoval 11,9 mld. EUR. 

                                                      
10 Osobitná správa 13/2020 – Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy: Príspevok SPP nezastavil 

pokles, body 33, 34 a 35. 
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Ilustrácia 2.2 – Príspevky kontrolovaných programov na oblasti klímy 
a biodiverzity v roku 2021 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

2.14. Najviac z rozpočtu EÚ prispieva na ciele v oblasti klímy a biodiverzity spoločná
poľnohospodárska politika (SPP). Po uverejnení výročnej správy o riadení a výkonnosti 
za rok 2021 dňa 7. júna 2022 zistila Komisia chyby v uvedených sumách horizontálnych 
priorít, vrátane nadhodnotenia príspevkov SPP k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 
8,8 mld. EUR z dôvodu administratívnej chyby. Dňa 11. júla 2022 vydala Komisia 
opravenú výročnú správu o riadení a výkonnosti11, podľa ktorej SPP v roku 2021 
prispela k plneniu cieľov v oblasti klímy sumou 17,2 mld. EUR a k plneniu cieľov 
v oblasti biodiverzity sumou 9,9 mld. EUR. 

11 COM(2022) 401 final/2: Výročná správa o riadení a výkonnosti, zväzok II, prílohy po prijatí 
opravy zo dňa 11. júla 2022 a zoznam opráv, ktoré boli vykonané dňa 11. júla 2022 
na webovom sídle „Prehľad výkonnosti programov“ po prijatí výročnej správy o riadení 
a výkonnosti dňa 7. júna 2022.  

Záväzky na rok 2021

Záväzky na rok 2021
týkajúce sa dvoch priorít

Klíma 
29,2

(mld. EUR)

Biodiverzita 
11,9

NPE DIGITALIZÁCIA: 4,5

DIGITÁLNA EÚ: 1,2

ENRAF: 0,1

ESF+: 0,1

HORIZONT EURÓPA: 13,6

IPA III: 1,6

LIFE: 0,7

NDICI – Globálna Európa: 10,8

REGIONÁLNA POLITIKA: 0,3

MECHANIZMUS SPRAVODLIVEJ 
TRANSFORMÁCIE: 0,01

SPP: 57,4
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2.15. V našej osobitnej správe 09/2022 sa zistilo, že výdavky v oblasti klímy 
v rokoch 2014 – 2020 neboli také vysoké, ako uviedla Komisia12. Berieme na vedomie, 
že Komisia v súčasnom VFR aktualizovala svoju metodiku sledovania výdavkov 
súvisiacich s klímou (pozri bod 1.28). Po predĺžení platnosti pravidiel SPP na roky 
2014 – 2020 do roku 202213 Komisia neuplatnila túto novú metodiku na SPP na rok 
2021 a namiesto nej použila predchádzajúcu metodiku. Na základe rovnakej metodiky, 
ktorú sme použili v osobitnej správe 09/2022, sme vypočítali, že suma vykázaná 
Komisiou (17,2 mld. EUR) je nadhodnotená o 8,9 mld. EUR. 

2.16. V roku 2020 sme zistili, že Komisia nesleduje výdavky z SPP na biodiverzitu 
spoľahlivým spôsobom14. Vzhľadom na nedostatok príslušných údajov nie sme schopní 
vypočítať sumu, o ktorú boli tieto výdavky nadhodnotené, ako to bolo v prípade 
výdavkov v oblasti klímy. 

2.17. Medzi opatreniami, ktoré prispievajú k zmene klímy i k biodiverzite, existujú 
jasné synergie (pozri bod 1.45). To je charakteristickým rysom uplatňovania hľadiska. 
Komisia však informuje o príspevku SPP ku každej priorite zvlášť a nezdôrazňuje 
konkrétne výdavky programu, ktoré prispievajú k viac ako jednej priorite. 
Z ilustrácie 2.3 vyplýva, že z celkovej sumy 27,1 mld. EUR z SPP, ktorá prispieva 
k plneniu cieľov v oblasti klímy a biodiverzity, prispieva suma 5,6 mld. EUR k obidvom 
prioritám. 

                                                      
12 Osobitná správa 09/2022 – Výdavky v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 – 

Neboli také vysoké, ako boli vykázané. 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa 
stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022. 

14 Osobitná správa 13/2020 – Biodiverzita poľnohospodárskej pôdy: príspevok SPP nezastavil 
pokles, bod 76. 
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Ilustrácia 2.3 – Prekrývanie priorít v oblasti klímy a biodiverzity v rámci 
SPP 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení a údajov Generálneho riaditeľstva 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
* Výdavky programu, ktoré prispievajú 100 % k jednej priorite a zároveň 40 % alebo 100 % na inú 
prioritu. 

2.18. Podľa medziinštitucionálnej dohody15 musí Komisia zohľadniť, „kde sa 
prekrývajú ciele v oblasti klímy a ciele v oblasti biodiverzity“, keď vypočítava, ako ročné 
výdavky z VFR prispievajú k cieľom v oblasti biodiverzity. Podobné ustanovenia sú 
zahrnuté v programoch LIFE16 a NDICI – Globálna Európa17 a v programoch, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie o spoločných ustanoveniach18. Komisia v programových 
vyhláseniach ani vo výročnej správe o riadení a výkonnosti za rok 2021 neuviedla, ako 
sa ciele v oblasti klímy a biodiverzity prekrývajú. 

2.19. V programovom vyhlásení k programu NDICI – Globálna Európa je ako 
príspevok k oblasti biodiverzity uvedená suma 529 mil. EUR a vo vyhlásení k programu 

                                                      
15 Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020, časť II, bod 16 písm. e). 

16 Nariadenie (EÚ) 2021/783. 

17 Nariadenie (EÚ) 2021/947. 

18 Nariadenie (EÚ) 2021/1060. 
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Podrobné údaje o príspevku SPP v roku 2021
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7,1
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IPA III suma 33 mil. EUR. Zistili sme, že 294 mil. EUR (56 %) a 9,6 mil. EUR (29 %) 
z týchto súm taktiež prispelo k oblasti klímy. V prípade programu Horizont Európa 
prispievajú rôzne opatrenia k niekoľkým prioritám. Napríklad dve opatrenia19 
prispievajú 100 % k oblasti klímy a súčasne k biodiverzite a ďalším prioritám. Komisia 
o tomto prekrývaní osobitne neinformovala. 

2.20. Dobrým príkladom monitorovania a vykazovania „prierezových“ príspevkov 
k zmene klímy je program NDICI – Globálna Európa. V jeho programovom vyhlásení 
k návrhu rozpočtu na rok 2021 sa uvádzajú sumy prispievajúce k adaptácii, 
zmierňovaniu a k obom aspektom. Komisia nás informovala, že Spoločné výskumné 
centrum sa pri vývoji ukazovateľov, ktorými sa sleduje vykonávanie stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity, snaží odhadnúť, ako sa výdavky z VFR na biodiverzitu a na oblasť 
klímy prekrývajú. 

Komisia výdavky sleduje, ale vykázaný pokrok je založený 
na významných odhadoch  

2.21. V oblastiach politiky, v ktorých je dosiahnutie cieľov v oblasti klímy 
prvoradým cieľom, stanovujú základné právne akty, ktorými sa riadia niektoré 
výdavkové programy, konkrétne cieľové hodnoty pre príspevky k týmto cieľom (pozri 
bod 1.24). Komisia sleduje ročný príspevok každého programu (vrátane programov bez 
konkrétnych cieľových hodnôt) podrobne v programových vyhláseniach20 a súhrnné 
údaje vykazuje v odhadoch príjmov a výdavkov k návrhu rozpočtu21. 

2.22. V júni 2022 Komisia oznámila, že rozpočet EÚ je na dobrej ceste 
k dosiahnutiu celkového cieľa, pokiaľ ide o podiel kombinovaných výdavkov z rozpočtu 
EÚ a NGEU na podporu opatrení v oblasti klímy v období 2021 – 2027 (30 %), a tiež 
konkrétnych cieľov jednotlivých výdavkových programov.  

                                                      
19 (1) Klaster 5, destinácia 1 – Vedy o klíme a reakcie v oblasti klímy: 100 % klíma, 36,40 % 

biodiverzita, 5,10 % čisté ovzdušie, 8,03 % digitalizácia. (2) Klaster 6, destinácia 5 – Pôda, 
oceány a voda pre opatrenie v oblasti klímy: 100 % klíma, 38,40 % biodiverzita, 25,50 % 
čisté ovzdušie, 11,40 % digitalizácia. 

20 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 
Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

21 SEC(2022) 250, COM(2022) 400: Statement of estimates of the European Commission for 
the financial year 2023, jún 2022. 
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2.23. Komisia v programových vyhláseniach ani vo výročnej správe neposkytuje 
informácie o skutočných výdavkoch v oblasti klímy. Jej metodika sledovania klímy je 
založená na ex ante odhadoch, ktoré vykonáva tak, že k rozpočtovým záväzkom 
priraďuje tzv. klimatické koeficienty EÚ. S cieľom posúdiť pokrok pri dosahovaní 
celkového cieľa 30 % na obdobie 2021 – 2027 Komisia odhadla príspevok každého 
výdavkového programu na opatrenia v oblasti klímy do roku 2027. V prípade 
programov, ktoré sme preskúmali, odhadla, že príspevok na obdobie 2021 – 2027 bude 
predstavovať 32 % ich kombinovaného rozpočtu (pozri prílohu 2.2). Za rok 2021, 
ktorým začalo súčasné obdobie VFR, dosiahol podiel záväzkov prispievajúcich k plneniu 
cieľov v oblasti klímy v rámci tých istých programov tiež 32 %, čo znamená, že celkovo 
sú na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa 30 % stanoveného na obdobie 2021 – 2027 
(pozri prílohu 2.3). 

2.24. V júni 2021 Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2022 odhadla príspevok 
každého programu v oblasti klímy za rok 2021. Celkový odhadovaný príspevok 
vybraných programov predstavoval 48,2 mld. EUR. V júni 2022 Komisia v návrhu 
rozpočtu na rok 2023 zrevidovala svoje odhady za rok 2021 a celkový príspevok 
vybraných programov následne klesol na 29,2 mld. EUR (pozri prílohu 2.2). Rozdiel 
medzi týmito dvoma rokmi (pokles o 39 %) preukazuje, že odhady Komisie vychádzajú 
z významných aproximácií. Komisia uviedla, že svoje údaje o doterajších výdavkoch 
a odhadované budúce výdavky aktualizuje, akonáhle budú k dispozícii príslušné dáta22. 

2.25. Komisia zakladá svoje odhady príspevkov rozpočtu EÚ v oblasti klímy 
na budúce roky na najaktuálnejších informáciách, ktoré sú ku každému programu 
k dispozícii. Výsledkom sú presnejšie odhady pri programoch v rámci priameho 
riadenia Komisie, ako je Horizont Európa a NDICI – Globálna Európa, ktoré vychádzajú 
z prijatých pracovných programov. Dobrý príklad takého odhadu sme našli v prípade 
programu Horizont Európa. GR RTD odhadlo príspevok programu v oblasti klímy 
za obdobie 2023 – 2024 na základe predbežných odhadov príspevku v oblasti klímy 
stanoveného v jeho pracovnom programe a na základe metaúdajov o sledovaní 
výdavkov, ktoré boli k dispozícii na konci apríla 2022. Týmto spôsobom zistilo riziko, 
že program Horizont Európa v období 2023 – 2024 nedosiahne svoj cieľ 35 %, pokiaľ 
ide o výdavky súvisiace s klímou. 

                                                      
22 Tamže. 
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Ukazovatele relevantné pre klímu a biodiverzitu 

2.26. Programové vyhlásenia priložené k návrhu rozpočtu na rok 2023 obsahovali 
informácie o finančnom plnení a výkonnosti programov na obdobie 2021 – 2027. 
Vykonávanie mnohých programov len začína a zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne výsledky. 
Základné právne akty, ktorými sa programy na obdobie 2021 – 2027 riadia, vymedzujú 
ich ciele i ukazovatele na meranie a sledovanie pokroku dosiahnutého pri ich plnení. 
Komisia identifikovala riziká a obmedzenia pri používaní a výklade údajov 
o ukazovateľoch. 

2.27. Ako je vysvetlené v kapitole 1 (pozri bod 1.48), programy, ktoré sme 
preskúmali, obsahovali niektoré ukazovatele súvisiace s vybranými horizontálnymi 
politickými prioritami a Komisia pracuje na pilotnom projekte s cieľom vypracovať 
metodiku na zhromažďovanie ukazovateľov spojených s horizontálnymi prioritami. 
V tabuľke 2.1 sú uvedené príklady z rôznych programov, ktoré súvisia so zmenou 
klímy, a v tabuľke 2.2 sa uvádzajú príklady ukazovateľov z rôznych programov, ktoré 
súvisia s biodiverzitou. 

2.28. Zistili sme, že v programovom vyhlásení o regionálnej politike sa jasne 
vysvetľuje súvislosť medzi výkonnosťou programu a jeho príspevkom k cieľom v oblasti 
klímy. Vo vyhlásení sa výslovne uvádza desať ukazovateľov programu23, ktoré sú 
pre zmenu klímy relevantné. Uzatvára: „Výkonnosť ukazovateľov súvisiacich s klímou 
možno celkovo opísať ako uspokojivú“, a to na základe mierneho alebo silného trendu, 
pokiaľ ide o plnenie ich cieľov na rok 2023. 

Tabuľka 2.1 – Príklad ukazovateľov z odlišných programov, ktoré súvisia 
so zmenou klímy 

Program 
financovania EÚ Názov ukazovateľa Druh 

ukazovateľa 
Frekvencia 

údajov 

JTM Podniky podporené s cieľom dosiahnuť 
zníženie emisií skleníkových plynov Výstup Ročný 

REGIONÁLNY 
PROGRAM 
(EFRR) 

Zvýšenie objemu energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov Výsledok 

Prvé údaje 
v roku 
2026 

LIFE 
Podiel obyvateľstva, ktoré využíva výhody 
menšej zraniteľnosti voči nepriaznivým 
účinkom zmeny klímy 

Dosah Ročný 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení. 

                                                      
23 Ukazovatele špecifických cieľov 4, 5 a 7. 
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Tabuľka 2.2 – Príklad ukazovateľov z odlišných programov, ktoré súvisia 
s biodiverzitou  

Program 
financovania EÚ Názov ukazovateľa Druh 

ukazovateľa 
Frekvencia 

údajov 

LIFE 

Počet projektov, vrátane 
strategických projektov 
na ochranu prírody, ktoré 
vykonávajú plán, stratégiu alebo 
akčné programy zamerané 
na uplatňovanie hľadiska prírody 
a biodiverzity 

Výstup Ročný 

ENRAF 

Akcie prispievajúce k dobrému 
environmentálnemu stavu 
vrátane ochrany a zachovania 
prírody, ochrany ekosystémov, 
biodiverzity, zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok 

Výsledok Ročný 

NDICI – Globálna 
Európa 

Plocha morských, suchozemských 
a sladkovodných ekosystémov 
chránených a/alebo udržateľne 
spravovaných s podporou EÚ 

Výsledok Ročný 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení. 
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Pri začleňovaní rodovej rovnosti 
do výkonnostného rámca bol 
dosiahnutý pokrok 
2.29. V tejto časti sa zameriavame na to, či Komisia pomocou primeraného 
výkonnostného rámca merala príspevok rozpočtu EÚ k plneniu cieľov v oblasti rodovej 
rovnosti. Na ilustrácii 2.4 sú uvedené použité kritériá a naše celkové posúdenie. 

Ilustrácia 2.4 – Výkonnostný rámec pre rodovú rovnosť 

Rodová rovnosť Celkové posúdenie: 

 
 Celkovo sme zistili, že začlenenie rodovej rovnosti je 

obmedzené a výkonnostný rámec je čiastočne dokončený. 

Posúdenie každej zložky výkonnosti  

Zložka Posúdenie Kritériá 

Politický záväzok 
na najvyššej úrovni  Priorita je upravená medziinštitucionálnou dohodou a podlieha 

medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 
Merateľné ciele 
a ukazovatele  Veľký počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace s touto 

prioritou. 
Ciele na vysokej úrovni 
z hľadiska výsledkov  Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení alebo je ambícia dosiahnuť 

určitý percentuálny podiel ročných výdavkov. 
Metodika sledovania  Komisia vypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov 

na úrovni programu. 
Zodpovednosť 
prostredníctvom 
podávania správ 

 Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti 
programov a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé 
informácie. 

 

 Vykonané 

 Čiastočne vykonané 

 Nevykonané 
Zdroj: EDA. 
Pozn.: Naše hodnotiace kritériá sú ďalej vysvetlené v prílohe 2.1. 

2.30. Medziinštitucionálna dohoda o VFR na roky 2021 – 2027 sa vzťahuje 
na rodovú rovnosť a Komisia vypracovala pilotnú metodiku na meranie súvisiacich 
výdavkov. Neexistuje žiadny výdavkový cieľ a Komisia doteraz neurčila, či bude mať 
na rodovú rovnosť dosah významný počet programov. Z nasledujúcich častí vyplýva, 
že v koncepcii metodiky a v presnosti vykazovaných informácií sú nedostatky. Ukazujú 
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tiež, že napriek tomu, že niektoré programy majú ukazovatele rozčlenené podľa 
pohlavia, na vykazovanie alebo monitorovanie sa nepoužívajú. 

Audity EDA odhalili nedostatky v uplatňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti 

2.31. V našom audite týkajúcom sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti24 sme 
zistili, že rozpočtový cyklus EÚ náležite nezohľadňuje rodovú rovnosť. Komisia venovala 
malú pozornosť rodovej analýze politík a programov EÚ a málo využíva údaje 
a ukazovatele rozčlenené podľa pohlavia. Komisia tiež poskytla v programových 
vyhláseniach a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti málo informácií o celkovom 
dosahu rozpočtu EÚ na rodovú rovnosť. 

2.32. Zistili sme, že neexistuje spoločný systém na sledovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu EÚ pre VFR na roky 2021 – 2027 pridelených a využívaných 
v oblasti rodovej rovnosti. Generálne riaditeľstvá využívali rôzne metódy na odhad 
príspevku svojich programov k rodovej rovnosti. Vypočítať celkový príspevok v rámci 
celého rozpočtu EÚ preto nebolo možné, takže GR BUDG nebolo schopné urobiť 
zmysluplný celkový odhad príspevku rozpočtu EÚ k rodovej rovnosti. 

Prvý odhad celkového príspevku rozpočtu EÚ k podpore 
rodovej rovnosti, ktorý urobila Komisia, bol ovplyvnený 
nedostatkami 

2.33. V stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 202525 Komisia uviedla, že zváži 
meranie výdavkov súvisiacich s rodovou rovnosťou na úrovni programov vo VFR 
na roky 2021 –2027. V novembri 2020 sa Komisia, Rada a Európsky parlament dohodli, 
že by Komisia mala vypracovať metódu na meranie príslušných výdavkov z každého 
programu vo VFR na roky 2021 – 202726. 

                                                      
24 Osobitná správa 10/2021 – Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ: Nastal 

čas premeniť slová na skutky. 

25 COM(2020) 152 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Únia rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. 

26 Medziinštitucionálna dohoda 16. decembra 2020. 
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2.34. V októbri 2021 Rada27 vyzvala Komisiu, aby vytvorila spoľahlivý systém
na sledovanie finančných prostriedkov určených na podporu rodovej rovnosti 
a každoročne podávala správy o dosiahnutých výsledkoch, s cieľom zlepšiť povinnosť 
zodpovedať sa a rozpočtovú transparentnosť. Vyzvala Komisiu, aby zabezpečila 
dostupnosť spoľahlivých informácií o finančných prostriedkoch pridelených a použitých 
na podporu rodovej rovnosti na úrovni programov vo VFR na roky 2021 – 2027. 

2.35. Komisia vypracovala pilotnú metodiku na sledovanie výdavkov súvisiacich
s rodovou rovnosťou vo VFR na roky 2021 – 2027. Túto metodiku testovala vo všetkých 
programoch financovania EÚ pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2023. 
V programových vyhláseniach priložených k návrhu rozpočtu na rok 2023 predložila 
Komisia ku každému programu tabuľku, v ktorej je uvedený jej príspevok k rodovej 
rovnosti v roku 2021. Všetky programy klasifikovali celkové ročné záväzky za daný rok 
na základe systému bodového hodnotenia (pozri bod 1.35). V programovom vyhlásení 
k regionálnej politike vychádzal príspevok z „vykonaných ročných záväzkov“. 
V programovom vyhlásení k ESF+ však bol založený na „ročných výdavkoch prijatých, 
odhadnutých a plánovaných na programové obdobie 2021 – 2027“. V prípade 
programu Horizont Európa bolo pri programovom vyhlásení uvedené, že metodiku 
na sledovanie opatrení prispievajúcich k rodovej rovnosti je ešte potrebné vypracovať.  

2.36. Vykázaný príspevok k rodovej rovnosti sme boli schopní odsúhlasiť
s vykázanými záväzkami len v troch28 z 11 preskúmaných programov. Okrem toho 
Komisia po uverejnení výročnej správy o riadení a výkonnosti vykonala následné 
opravy, vrátane údajov týkajúcich sa rodovej rovnosti29. 

2.37. Na ilustrácii 2.5 je uvedený prehľad celkového vykázaného príspevku
rozpočtu na rok 2021 k rodovej rovnosti, ako aj kritériá použité Komisiou. 

27 Závery Rady 12829/21. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ (osobitná 
správa EDA 10/2021), 15. októbra 2021. 

28 NPE, regionálna politika a ENFRAF. 

29 Zoznam opráv, ktoré boli vykonané dňa 20. júla 2022 na webovom sídle „Prehľad 
výkonnosti programov“ po prijatí korigenda k výročnej správe o riadení a výkonnosti dňa 
11. júla 2022.
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Ilustrácia 2.5 – Rozpočet EÚ a programy EÚ prispievajúce k rodovej 
rovnosti 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie v návrhu rozpočtu na rok 2023. 

2.38. Návrh rozpočtu na rok 2023 a výročná správa o riadení a výkonnosti
neobsahovali konsolidované informácie o sumách prispievajúcich k rodovej rovnosti. 
Nemohli sme odsúhlasiť bodové hodnotenia vykázané Komisiou30 s informáciami 
o jednotlivých programoch.

2.39. Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2023 uviedla, že 95 % výdavkových
programov buď prispelo (hodnotenie 1 a 2) alebo potenciálne prispelo (hodnotenie 0*) 
k rodovej rovnosti. Komisia dospela k záveru, že na základe informácií, ktoré sú 
v súčasnosti k dispozícii, možno za rodovo neutrálne považovať menej ako 5 %. 

30 Hodnotenie 2: 5 programov, hodnotenie 1: 6 programov, hodnotenie 0: 7 programov, 
hodnotenie 0*: 30 programov. 
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2.40. Komisia sčítala rozpočtované sumy programov s hodnotením 2, 1 a 0*. Podľa 
metodiky Komisie však bodové hodnotenie 0* znamená, že príspevok programu 
k rodovej rovnosti je nejasný a bude ho treba prehodnotiť. 

2.41. OECD31 odporúča programy bodovo nehodnotiť, ak je ich príspevok k rodovej 
rovnosti nejasný. Má sa tým zabrániť zámene činností, ktoré k rodovej rovnosti 
neprispievajú (hodnotenie 0), a tých, ktorých príspevok nie je známy (hodnotenie 0*). 
Domnievame sa, že rozsiahle využívanie hodnotenia 0* Komisiou (3332 programov) 
neposkytuje jasné informácie. 

2.42. Preskúmali sme informácie v časti 6.4 programových vyhlásení („Príspevok 
k rodovej rovnosti“) v návrhu rozpočtu na rok 2023. V prípade 23 zo 47 programov sme 
zistili, že pridelené body neboli dostatočne odôvodnené. V prípade 3 programov 
nebolo poskytnuté žiadne odôvodnenie. Pokiaľ ide o ďalších 20 programov, poskytnuté 
odôvodnenie bolo nedostatočné a malo všeobecnú povahu. Z týchto 23 programov 15 
neobsahovalo podrobnosti o žiadnom príspevku k cieľu udržateľného rozvoja č. 5, 
ktorý sa týka rodovej rovnosti. 

2.43. V prílohe 2.5 sa uvádza príspevok jedenástich vybraných programov 
k rodovej rovnosti, rozdelený podľa bodového hodnotenia. V ôsmich z týchto 
programov bolo hodnotenie 0* udelené všetkým ich záväzkom v roku 2021 a zvyšok 
mal niekoľko hodnotení (2, 1, 0 a 0*). Zistili sme, že: 

o v ôsmich programoch, ktoré mali len hodnotenie 0*, bolo v troch prípadoch33 
vysvetlené, prečo bolo hodnotenie udelené, a len v jednom prípade34 boli 
uvedené príspevky k cieľu udržateľného rozvoja č. 5, ktorý sa týka rodovej 
rovnosti. 

o dva programy vonkajších opatrení sa riadili metodikou OECD a hodnotenie 0* 
nepoužívali. 

                                                      
31 OECD: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, december 2016. 

32 Jedenásť programov malo iné hodnotenie a len 22 malo hodnotenie 0*. 

33 DIGITÁLNA EÚ, regionálna politika a ESF+. 

34 LIFE. 
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Pre rodovú rovnosť neexistujú žiadne výdavkové ciele a len 
málo ukazovateľov 

2.44. VFR na obdobie 2021 – 2027 má špecifické výdavkové ciele pre opatrenia 
v oblasti klímy a biodiverzity, ale žiadny podobný cieľ v oblasti rodovej rovnosti. 

Ukazovatele, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou 

2.45. Ako je vysvetlené v kapitole 1 (pozri bod 1.48), programy, ktoré sme 
preskúmali, obsahovali niektoré ukazovatele súvisiace s vybranými horizontálnymi 
politickými prioritami. Tabuľka 2.3 uvádza príklady ukazovateľov z rôznych programov, 
ktoré súvisia s rodovou rovnosťou. 

Tabuľka 2.3 – Príklad ukazovateľov z odlišných programov, ktoré súvisia 
s rodovou rovnosťou 

Program 
financovania EÚ Názov ukazovateľa Druh 

ukazovateľa 
Frekvencia 

údajov 

REGIONÁLNY 
PROGRAM (EFRR) 

Nová alebo modernizovaná kapacita 
vzdelávacích zariadení Výstup Ročný 

ESF+ 
Počet oslovených nezamestnaných, 
vrátane dlhodobo nezamestnaných 
účastníkov 

Výstup Ročný 

NDICI – Globálna 
Európa 

Podiel spolupráce podporujúcej rodovú 
rovnosť a posilnenie postavenia žien 
financovanej zo strany EÚ 

Vstup Ročný 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení. 

2.46. Rodové ukazovatele môžu odkazovať na kvantitatívne ukazovatele založené 
na štatistických údajoch rozčlenených podľa pohlavia35. Zistili sme, že napriek 
požiadavkám právnych predpisov týkajúcich sa niektorých fondovna rozlíšenie 
osobných údajov podľa pohlavia36 programové vyhlásenia neobsahovali informácie 
o ukazovateľoch a ich cieľoch rozčlenených podľa pohlavia.  

                                                      
35 OECD: DAC Network on Gender Equality. 

36 Napríklad ukazovatele ESF+, vrátane ukazovateľa „Počet oslovených nezamestnaných, 
vrátane dlhodobo nezamestnaných účastníkov“, sa musia rozčleniť na ženy, mužov 
a nebinárne osoby v súlade s prílohou I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 1296/2013. 
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O pokroku programov EÚ pri plnení 
cieľov udržateľného rozvoja sú 
k dispozícii len obmedzené informácie 
2.47. V tejto časti sa zameriavame na to, či Komisia pomocou primeraného 
výkonnostného rámca merala príspevok rozpočtu EÚ k plneniu cieľov udržateľného 
rozvoja. Na ilustrácii 2.6 sú uvedené použité kritériá a naše celkové posúdenie. 

Ilustrácia 2.6 – Výkonnostný rámec pre ciele udržateľného rozvoja 

Ciele udržateľného rozvoja Celkové posúdenie: 

 
 Celkovo sme zistili, že začlenenie cieľov udržateľného rozvoja je 

obmedzené a výkonnostný rámec je čiastočne dokončený. 

Posúdenie každej zložky výkonnosti  

Zložka Posúdenie Kritériá 

Politický záväzok 
na najvyššej úrovni  Priorita je upravená medziinštitucionálnou dohodou a podlieha 

medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 
Merateľné ciele 
a ukazovatele  Veľký počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace s touto 

prioritou. 
Ciele na vysokej úrovni 
z hľadiska výsledkov  Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení alebo je ambícia dosiahnuť 

určitý percentuálny podiel ročných výdavkov. 
Metodika sledovania  Komisia vypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov 

na úrovni programu. 
Zodpovednosť 
prostredníctvom 
podávania správ 

 Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti 
programov a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé 
informácie. 

 

 Vykonané 

 Čiastočne vykonané 

 Nevykonané 
Zdroj: EDA. 
Pozn.: Naše hodnotiace kritériá sú ďalej vysvetlené v prílohe 2.1. 

2.48. Medziinštitucionálna dohoda o VFR na roky 2021 – 2027 sa vzťahuje na ciele 
udržateľného rozvoja a niekoľko programov má ciele a ukazovatele súvisiace s touto 
prioritou. Dohoda neobsahovala výdavkový cieľ a Komisia nevypracovala metodiku 
na meranie príslušných výdavkov pri každom programe. Z nasledujúcich častí vyplýva, 
že vykazované informácie vykazujú nepresnosti. 
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EDA pri svojej predchádzajúcej práci zistil, že Komisia 
nevykazuje informácie o príspevku rozpočtu k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja 

2.49. V prieskume o vykazovaní udržateľnosti z roku 201937 sme uviedli, že od roku
2017 obsahujú programové vyhlásenia všeobecné opisy (bez uvedenia finančných 
hodnôt), v ktorých je uvedené, ako daný program prispieva k cieľom udržateľného 
rozvoja. V roku 2018 Komisia určila, že takmer každý program prispieva k jednému 
alebo viacerým cieľom udržateľného rozvoja. 

2.50. V preskúmaní sme konštatovali, že dosiahnuť, aby sa súčasťou správy
o výkonnosti stali správy o udržateľnosti, bude neľahká úloha. Zdôraznili sme však,
že Komisia by vďaka tomu mohla v súlade s odporúčaniami výročnej správy za rok 2017
zjednodušiť ukazovatele výkonnosti a lepšie zosúladiť špecifický program a politické
ciele so všeobecnými cieľmi na vysokej úrovni.

2.51. V tomto preskúmaní sa poukázalo na to, že je potrebný komplexný rámec
pre podávanie správ, pričom ukazovatele by mali monitorovať skutočné výdavky 
na zmenu klímy a súvisiace výsledky. Tieto ukazovatele sme považovali za také, ktoré 
by mohli byť dôležité na meranie pokroku pri plnení cieľov udržateľného rozvoja 
v oblasti klímy. 

Komisia začala informovať o súvislostiach medzi výdavkovými 
programami EÚ a cieľmi udržateľného rozvoja 

2.52. Komisia v rozpočtovom obežníku na rok 2023 generálne riaditeľstvá
inštruovala, aby uviedli ciele udržateľného rozvoja, ku ktorým ich programy 
prispievajú, a doložili to názornými príkladmi. V návrhu rozpočtu na rok 2023 dospela 
Komisia k záveru, že v roku 2021 prispelo k plneniu aspoň jedného cieľa udržateľného 
rozvoja 41 programov. Komisia konkretizovala ciele udržateľného rozvoja, ku ktorým 
každý program EÚ prispieva, a uviedla súvisiace príklady. 

2.53. Preskúmali sme celkové informácie v časti 6.5 programových vyhlásení
(„Príspevok k cieľom udržateľného rozvoja“) a zistili sme, že väčšina programov prispeli 
k najmenej jednému cieľu udržateľného rozvoja v roku 2021. Jednotlivé ciele 
udržateľného rozvoja sú v priemere pokryté jednou tretinou výdavkových programov 
(pozri ilustráciu 2.7). 

37 Preskúmanie 07/2019 – Podávanie správ o udržateľnosti: Hodnotenie inštitúcií a agentúr EÚ 
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Ilustrácia 2.7 – Informácie o cieľoch udržateľného rozvoja 
v programových vyhláseniach 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

2.54. Rozsah informácií o výkonnosti vo vzťahu k cieľom udržateľného rozvoja, 
ktoré programové vyhlásenia obsahovali, sa značne líšil. V prípade jedenástich 
vybraných programov sme zistili, že (pozri ilustráciu 2.8): 

o osem programov obsahovalo finančné informácie aspoň o jednom zo 17 cieľov 
udržateľného rozvoja, 

o tromi programami, ktoré obsahovali najpodrobnejšie finančné informácie, boli 
ESF+, NDICI – Globálna Európa a regionálna politika, 

o jedinými dvoma programami, ktoré pokrývali všetkých 17 cieľov udržateľného 
rozvoja, boli NDICI – Globálna Európa a Horizont Európa. 
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Ilustrácia 2.8 – Málo programov poskytuje podrobné finančné informácie 
o cieľoch udržateľného rozvoja 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
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Ukazovatele, ktoré súvisia s cieľmi udržateľného rozvoja 

2.55. Ako je vysvetlené v kapitole 1 (pozri bod 1.48), programy, ktoré sme 
preskúmali, obsahovali niektoré ukazovatele súvisiace s vybranými horizontálnymi 
politickými prioritami. Tabuľka 2.4 uvádza príklad ukazovateľov z rôznych programov, 
ktoré súvisia s cieľmi udržateľného rozvoja. 

Tabuľka 2.4 – Príklad ukazovateľov z odlišných programov, ktoré súvisia 
s cieľmi udržateľného rozvoja  

Program 
financovania EÚ Názov ukazovateľa Druh 

ukazovateľa 
Frekvencia 

údajov 
NDICI – Globálna 
Európa 

Počet študentov zúčastňujúcich sa 
na vzdelávaní: a) základnom vzdelávaní b) 
sekundárnom vzdelávaní, a počet ľudí, 
ktorí využívajú intervencie v oblasti 
inštitucionálneho alebo zamestnaneckého 
odborného vzdelávania a rozvoja zručností 
podporované zo strany EÚ 

Výstup Ročný 

IPA III Energetická náročnosť meraná podľa 
primárnej energie a HDP Výsledok Ročný 

IPA III Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 
64 rokov Dosah Ročný 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení. 
Pozn.: Tieto tri ukazovatele sú relevantné pre cieľ udržateľného rozvoja č. 4 „Kvalitné vzdelávanie“, č. 7 
„Dostupné a čisté energie“ a č. 8 „Dôstojná práca a hospodársky rast“. 
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Novou prioritou je digitálna 
transformácia 
2.56. V tejto časti sa zameriavame na to, či Komisia pomocou primeraného 
výkonnostného rámca merala príspevok rozpočtu EÚ k plneniu cieľov digitálnej 
transformácie. Na ilustrácii 2.9 sú uvedené použité kritériá a naše celkové posúdenie. 

Ilustrácia 2.9 – Výkonnostný rámec pre digitálnu transformáciu 

Digitálna transformácia Celkové posúdenie: 

 
 Celkovo sme zistili, že začlenenie digitálnej transformácie je 

obmedzené a výkonnostný rámec zostáva nerozvinutý 

Posúdenie každej zložky výkonnosti  

Zložka Posúdenie Kritériá 

Politický záväzok 
na najvyššej úrovni  Priorita je upravená medziinštitucionálnou dohodou a podlieha 

medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 
Merateľné ciele 
a ukazovatele  Veľký počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace s touto 

prioritou. 
Ciele na vysokej úrovni 
z hľadiska výsledkov  Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení alebo je ambícia dosiahnuť 

určitý percentuálny podiel ročných výdavkov. 
Metodika sledovania  Komisia vypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov 

na úrovni programu. 
Zodpovednosť 
prostredníctvom 
podávania správ 

 Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti 
programov a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé 
informácie. 

 

 Vykonané 

 Čiastočne vykonané 

 Nevykonané 
Zdroj: EDA. 
Pozn.: Naše hodnotiace kritériá sú ďalej vysvetlené v prílohe 2.1. 

2.57. Medziinštitucionálna dohoda o VFR na obdobie 2021–2027 sa na digitálnu 
transformáciu nevzťahuje. Právne predpisy týkajúce sa VFR a medziinštitucionálna 
dohoda nestanovujú výdavkové ciele ani nevyžadujú, aby Komisia výdavky sledovala. 
Nástroj NGEU zavádza digitálnu transformáciu ako novú prioritu v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti. Konkrétne obsahuje kritérium, že k digitálnej 
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transformácii by malo prispievať najmenej 20 % celkových odhadovaných nákladov 
každého členského štátu na Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti38. 

Komisia poskytla informácie o príspevku k digitálnej 
transformácii v prípade osobitných programov 

2.58. Keďže v medziinštitucionálnej dohode nebola digitálna transformácia 
stanovená ako priorita, ktorá má byť predmetom uplatňovania hľadiska, Komisia o nej 
v časti každého programového vyhlásenia, v ktorej opisuje príspevok daného programu 
k horizontálnym prioritám, neinformovala. 

2.59. informácie o digitálnej transformácii však boli vykázané pri programoch 
s príslušnými všeobecnými alebo osobitnými cieľmi. Napríklad výsledky programu 
Digitálna Európa boli uvedené v jeho programovom vyhlásení, ako aj vo zväzku II 
výročnej správy o riadení a výkonnosti. 

Ukazovatele, ktoré súvisia s digitálnou transformáciou 

2.60. Ako je vysvetlené v kapitole 1 (pozri bod 1.48), programy, ktoré sme 
preskúmali, obsahovali niektoré ukazovatele súvisiace s vybranými horizontálnymi 
politickými prioritami. Tabuľka 2.5 uvádza príklad ukazovateľov z rôznych programov, 
ktoré súvisia s digitálnou transformáciou. 

Tabuľka 2.5 – Príklad ukazovateľov z odlišných programov, ktoré súvisia 
s digitálnou transformáciou 

Program 
financovania EÚ Názov ukazovateľa Druh 

ukazovateľa 
Frekvencia 

údajov 

NPE 
DIGITALIZÁCIA 

Nové pripojenia k sieťam s veľmi vysokou 
kapacitou pre sociálno-ekonomických 
aktérov a vysokokvalitné pripojenia 
pre miestne komunity 

Výsledok Ročný 

REGIONÁLNY 
PROGRAM 
(EFRR) 

Zvýšenie počtu obydlí a podnikov 
s pripojením k širokopásmovým sieťam 
s veľmi vysokou kapacitou 

Výsledok 
Prvé údaje 

v roku 
2026 

DIGITÁLNA EÚ Podniky s vysokou mierou využívania 
digitálnych technológií Dosah Ročný 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení. 

                                                      
38 Osobitná správa 21/2022 – Posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou – 

Celkovo primerané, ale riziká pri vykonávaní pretrvávajú. 
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2.61. Rámec výsledkov programu Globálna Európa (predtým rámec EÚ 
pre výsledky) obsahuje niekoľko ukazovateľov, ktoré s touto prioritou súvisia. Neboli 
však zahrnuté do výkonnostného rámca pre program NDICI – Globálna Európa, pretože 
tento rámec bol spustený až v neskoršej fáze.  
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Závery a odporúčania 
2.62. Na základe našej analýzy v kapitole 1 sme zistili, že priority v oblasti klímy, 
biodiverzity, rodovej rovnosti, cieľov udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie 
boli do vybraných výdavkových programov skutočne začlenené. Rozsah tohto 
začlenenia sa však medzi prioritami výrazne líši, pričom najmenej dobre začlenenou 
prioritou je rodová rovnosť (pozri bod 1.20). 

2.63. Komisia sleduje výdavky v oblasti klímy, biodiverzity a rodovej rovnosti. 
Vypracovala pilotnú metodiku na meranie výdavkov na rodovú rovnosť, ktorá nie je tak 
pokročilá ako metodika pre výdavky v oblasti klímy a biodiverzity (pozri body 1.25 – 
1.37). 

2.64. Konkrétne ciele, pokiaľ ide o podiel rozpočtu, ktorý má byť na cieľ 
vynaložený, a o monitorovanie pokroku pri dosahovaní tohto cieľa v oblasti výdavkov, 
má v súčasnosti len cieľ v oblasti klímy (pozri bod 1.24). 

2.65. V roku 2019 Komisia spustila pilotný projekt na vypracovanie koncepčného 
rámca na meranie súhrnných výsledkov v rámci rôznych programov pre zamestnanosť, 
klímu a digitalizáciu. Uznávame ťažkosti pri vytváraní výkonnostného rámca 
pre horizontálne priority, ale pokrok, ktorý sa doposiaľ dosiahol, považujeme 
za nedostatočný (pozri body 1.50 – 1.51). 

Odporúčanie 1 – Lepšie začlenenie horizontálnych politických 
priorít do výkonnostného rámca 

Komisia by mala lepšie začleniť horizontálne politické priority do výkonnostného rámca 
pri súčasnom zohľadnení nákladov a realizovateľnosti svojho prístupu tak, že: 

a) na základe výsledkov svojho pilotného projektu týkajúceho sa ukazovateľov 
výkonnosti účinkov rozpočtových výdavkov na horizontálne priority a na základe 
vyvodených záverov vykoná vhodné opatrenia; 

b) zdokonalí metodiku sledovania výdavkov v oblasti rodovej rovnosti, posilní 
minimálne kritériá na prideľovanie bodov používaných ako ukazovatele rodovej 
rovnosti v EÚ a v budúcich legislatívnych návrhoch, ktorými sa rodová rovnosť 
začleňuje do programov; 
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c) analyzuje, či sledovať výdavky podporujúce digitálnu transformáciu a ciele 
udržateľného rozvoja a rozhodne, ako ich sledovať. 

Cieľový dátum vykonania: pri práci na viacročnom finančnom rámci po roku 2027 

2.66. GR BUDG každoročne vydáva pokyny pre ostatné generálne riaditeľstvá 
v podobe tzv. rozpočtového obežníka, ktoré slúžia na vypracovanie návrhu rozpočtu. 
Komisia vo výročnej správe o riadení a výkonnosti uverejnenej dňa 7. júna 2022 zistila 
niekoľko chýb v kódovaní. Niektoré z týchto chýb boli významné a Komisia následne 
vydala opravy (pozri body 1.52 a 2.14). Okrem toho sa domnievame, že Komisia urobila 
významné aproximácie (pozri bod 2.24), ktoré dostatočne nevysvetlila. 

2.67. Uplatňovanie hľadiska nevyhnutne znamená, že programy zároveň 
prispievajú k viacerým prioritám. Medzi rôznymi prioritami môžu existovať synergie. 
Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti tieto synergie neboli vysvetlené, najmä 
synergie medzi opatreniami v oblasti klímy a biodiverzity (pozri bod 1.45 a body 2.17 – 
2.19). 

2.68. Komisia celkovo pomocou primeraného výkonnostného rámca merala 
príspevok rozpočtu EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy a biodiverzity. Výkonnostný 
rámec na meranie jeho príspevku k rodovej rovnosti sa zlepšil, ale má svoje 
obmedzenia, a rámce na meranie jeho príspevku k cieľom udržateľného rozvoja 
a digitálnej transformácii je ešte potrebné vypracovať (pozri body 2.8, 2.30, 2.48 
a 2.57). 

Odporúčanie 2 – Posilniť podávanie správ o horizontálnych 
politických prioritách vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
a v programových vyhláseniach 

Na to, aby sa zlepšila spoľahlivosť informácií o horizontálnych politických prioritách, 
ktoré sa vykazujú v súbore integrovaných finančných správ a správ o zodpovednosti, 
v jednotlivých programoch, ako aj v celom rozpočte EÚ, Komisia by mala: 

a) v čo najväčšej možnej miere uvádzať presné finančné a nefinančné informácie 
o horizontálnych politických prioritách vo výročnej správe o riadení a výkonnosti; 

b) vo výročnej správe o riadení a výkonnosti i v programových vyhláseniach 
o využívaní výdavkov, ktoré súčasne prispievajú k niekoľkými horizontálnym 
politickým prioritám, aby boli zdôraznené synergie medzi týmito politikami, 
a rozvíjať svoj budúci nový účtovný systém na sledovanie finančných prostriedkov; 
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c) vo výročnej správe o riadení a výkonnosti vykazovať celkové príslušné výdavky 
rozpočtu, ktoré sú označené ako výdavky s pozitívnym vplyvom na rodovú 
rovnosť. 

Cieľový dátum vykonania: na prípravu výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 
2023 s výnimkou budúceho účtovného systému, ktorý by sa mal uplatňovať 
v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci 
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Prílohy 

Príloha 2.1 – Audítorské kritériá použité pre posúdenie výkonnostného rámca pre oblasť klímy, 
biodiverzity, rodovej rovnosti, cieľov udržateľného rozvoja a digitalizácie 

Zložka výkonnosti Kritériá Posúdenie zložky výkonnosti 

Politický záväzok na najvyššej úrovni 

Priorita je začlenená do medziinštitucionálnej dohody a podlieha 
medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 

Nevykonané 

Priorita je začlenená do medziinštitucionálnej dohody a podlieha 
medziinštitucionálnej spolupráci v rozpočtových záležitostiach. 

Vykonané 

Merateľné ciele a ukazovatele 

Obmedzený počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace s touto 
prioritou. 

Nevykonané 

Niektoré programy obsahujú ciele a ukazovatele súvisiace s touto prioritou. Čiastočne vykonané 

Veľký počet programov obsahuje ciele a ukazovatele súvisiace s touto prioritou. Vykonané 

Ciele na vysokej úrovni z hľadiska 
výsledkov 

Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení a neexistuje ambícia dosiahnuť určitý 
percentuálny podiel ročných výdavkov. 

Nevykonané 

Výdavkové ciele sú stanovené v nariadení alebo je ambícia dosiahnuť určitý 
percentuálny podiel ročných výdavkov. 

Vykonané 

Metodika sledovania 

Komisia nevypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov na úrovni 
programu. 

Nevykonané 

Komisia vypracovala metodiku na meranie príslušných výdavkov na úrovni 
programu. 

Vykonané 
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Zložka výkonnosti Kritériá Posúdenie zložky výkonnosti 

Zodpovednosť prostredníctvom 
podávania správ 

Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti programov 
a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé informácie o horizontálnej 
priorite pri malom počte programov. 

Nevykonané 

Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti programov 
a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé informácie o horizontálnej 
priorite v prípade niektorých programov. 

Čiastočne vykonané 

Komisia poskytla v správe o riadení a výkonnosti, prehľade výkonnosti programov 
a programových vyhláseniach presné a spoľahlivé informácie o horizontálnej 
priorite v prípade všetkých programov. 

 

Vykonané 

Celkové posúdenie 

Je vykonaná menej ako polovica zložiek výkonnosti. 0 – Nebolo vykonané 

Je vykonaná približne polovica zložiek výkonnosti.  1 – Čiastočne vykonané 

Je vykonaná viac než polovica zložiek výkonnosti. 2 – Vykonané 
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Príloha 2.2 – Príspevok k oblasti klímy v roku 2021, odhad z predchádzajúceho roka a ciele stanovené 
v základných právnych aktoch 

Program 

Klíma 2021 (návrh 
rozpočtu na rok 2022) 

(mld. EUR) 

Klíma 2021 (návrh 
rozpočtu na rok 2023) 

(mld. EUR) 

Celkový odhad – 
Klíma 2021 – 2027 

(mld. EUR) 

Celkový rozpočet 
2021 – 2027 
(mld. EUR) 

% odhadu 
2021 – 2027 

Ciele 
základných 

aktov 
Horizont Európa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
NPE DIGITALIZÁCIA 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
DIGITÁLNA EÚ 0 36 36 6 608 1 % – 
REGIONÁLNA 
POLITIKA 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
ESF+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % – 
SPP 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
ENRAF 109 48 1 025 6 073 17 % – 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
JTM 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI – Globálna 
Európa 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 
IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
SPOLU 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 % 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.  
(1): 30 % EFRR a 37 % Kohézny fond (KF). 
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Príloha 2.3 – Príspevok v oblasti klímy v roku 2021 ako percento celkových záväzkov 

Program 

Záväzky v oblasti klímy spolu – 
Rozpočet a NGEU 

(mld. EUR) 
Záväzky spolu v roku 2021 

(mld. EUR) 
Klíma % dosiahnuté v roku 

2021 
Cieľ stanovený v základnom 

právnom akte 
Horizont Európa 4 750 13 586 35 % 35 % 
NPE DIGITALIZÁCIA 4 194 4 510 93 % 60 % 
DIGITÁLNA EÚ 36 1 160 3 % – 
REGIONÁLNA POLITIKA 37 261 14 % (1) 
ESF+ 0 146 0 % – 
SPP 17 212 57 389 30 % 40 % 
ENRAF 48 107 45 % – 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
JTM 9 10 97 % 100 % 
NDICI – Globálna Európa 2 037 10 834 19 % 30 % 
IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
SPOLU 29 208 90 313 32 % 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie.  
(1): 30 % v prípade EFRR a 37 % v prípade KF. 
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Príloha 2.4 – Príspevok k biodiverzite v roku 2021 a budúce odhady (mld. EUR) 

Program 
Biodiverzita 
v roku 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Spolu 
2021 – 2027 

Horizont 
Európa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
NPE 
DIGITALIZÁCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIGITÁLNA EÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONÁLNA 
POLITIKA 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESF+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
ENRAF 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
JTM 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI – 
Globálna 
Európa 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
SPOLU 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 
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Príloha 2.5 – Príspevok k rodovej rovnosti v roku 2021 podľa bodového hodnotenia (mld. EUR) 
Program Hodnotenie 2 Hodnotenie 1 Hodnotenie 0 Hodnotenie 0* Rovnosť spolu 2021 

Horizont Európa 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
NPE DIGITALIZÁCIA 0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 
DIGITÁLNA EÚ 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
REGIONÁLNA POLITIKA 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESF+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
SPP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
ENRAF 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
JTM 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
NDICI – Globálna 
Európa 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 
IPA III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
SPOLU 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

77



Kapitola 3 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 
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Obsah 
Body 

Úvod 3.1. – 3.4.

Pripomienky 3.5. – 3.21.

Podiel odporúčaní prijatých kontrolovanými subjektmi 
v plnej miere sa zvýšil 3.5. – 3.6. 

Celkový mierny pokles podielu odporúčaní, ktoré boli 
vykonané v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 3.7. – 3.8. 

75 % odporúčaní určených Európskej komisii bolo 
vykonaných v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 3.9. – 3.15. 

70 % odporúčaní určených iným kontrolovaným subjektom 
bolo vykonaných v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 3.16. – 3.18. 

Zníženie podielu odporúčaní vykonaných včas 3.19. – 3.20. 

Rozsah vykonania súvisí s mierou prijatia audítorských 
odporúčaní kontrolovanými subjektmi 3.21. 

Záver 3.22. 

Prílohy 
Príloha 3.1 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2018 podľa 
jednotlivých správ – Európska komisia 

Príloha 3.2 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2018 podľa 
jednotlivých správ – ostatné kontrolované subjekty 

Príloha 3.3 – Osobitné správy, z ktorých boli všetky 
odporúčania adresované Komisii vykonané v plnej miere 
alebo vo väčšine ohľadov 
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Úvod 
3.1. Každý rok posudzujeme, do akej miery kontrolované subjekty vykonali
opatrenia v reakcii na naše odporúčania tri roky po tom, ako sme ich vydali. 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. 

3.2. Tento rok sme analyzovali odporúčania uvedené v 30 z 35 osobitných správ,
ktoré sme uverejnili v roku 2018. Odporúčania uvedené v piatich osobitných správach1 
nespadajú do rozsahu našej kontroly, pretože sme ich plnenie kontrolovali 
v samostatných auditoch alebo to plánujeme urobiť v budúcnosti. 

3.3. Celkovo sme skontrolovali vykonanie opatrení na základe 325 odporúčaní. 255
z nich bolo určených Európskej komisii. Zvyšných 70 odporúčaní bolo určených 
Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Súdnemu dvoru Európskej únie, 
Európskej centrálnej banke, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Európskemu 
orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Rovnako ako 
v minulosti odporúčania adresované výhradne členským štátom neboli predmetom 
tejto analýzy. 

1 Osobitná správa 22/2018 – Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov 
a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať, 
osobitná správ 27/2018 – Nástroj pre utečencov v Turecku: užitočná pomoc, 
no na zabezpečenie optimálnej hodnoty za vynaložené prostriedky je potrebné vykonať isté 
zlepšenia, osobitná správa 28/2018 – Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie 
zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život príjemcom, stále však existujú 
príležitosti na zlepšenia, osobitná správa 30/2018 – Práva cestujúcich v EÚ sú komplexné, 
ale cestujúci sa musia stále domáhať ich uplatňovania, a osobitná správa 32/2018 – 
Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku: flexibilný, ale nedostatočne zameraný. 
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3.4. 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 
zohľadnili v našej konečnej analýze. S cieľom vylúčiť možnosť, že odporúčania budú 
započítané dvakrát, ich uvádzame pri kontrolovanom subjekte, ktorému boli určené 
v prvom rade (s výnimkou osobitnej správy 34/2018, keďže odporúčania boli 
adresované všetkým piatim kontrolovaným inštitúciám). Výsledky našej práce odrážajú 
stav na začiatku mája 2022. 
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Pripomienky 

Podiel odporúčaní prijatých kontrolovanými subjektmi v plnej 
miere sa zvýšil 

3.5. Z 325 odporúčaní, ktorých vykonanie sme kontrolovali, kontrolované subjekty
prijali úplne alebo čiastočne 300 (92 %) a neprijali 25 (8 %) (pozri ilustráciu 3.1). 

3.6. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel plne prijatých odporúčaní
zvýšil zo 77 % na 83 %, zatiaľ čo celkový podiel odporúčaní prijatých v plnej miere alebo 
vo väčšine ohľadov zostal pomerne stabilný. 

Ilustrácia 3.1 – Prijatie odporúčaní z našich osobitných správ z rokov 
2018 a 2017 kontrolovanými subjektmi 

Zdroj: EDA. 

Celkový mierny pokles podielu odporúčaní, ktoré boli vykonané 
v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 

3.7. Šestnásť z 325 odporúčaní, ktoré sme kontrolovali, ešte v čase nášho
následného preskúmania nemuselo byť vykonaných. Zo zvyšných 309 odporúčaní 
kontrolované subjekty v plnej miere vykonali 184 (60 %). Vo väčšine ohľadov vykonali 
ďalších 45 (15 %) (pozri ilustráciu 3.2). 

3.8. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel plne vykonaných odporúčaní
znížil zo 70 % na 60 %, zatiaľ čo podiel odporúčaní vykonaných vo väčšine ohľadov sa 
zvýšil z 10 % na 15 %. Celkový podiel odporúčaní, ktoré boli vykonané len v niektorých 
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ohľadoch alebo neboli vykonané vôbec, zostal pomerne stabilný. V prílohe 3.1 
a prílohe 3.2 je podrobnejšie uvedený stav vykonávania odporúčaní. 

Ilustrácia 3.2 – Vykonanie odporúčaní z našich osobitných správ z rokov 
2018 a 2017 kontrolovanými subjektmi 

 
Zdroj: EDA. 

75 % odporúčaní určených Európskej komisii bolo vykonaných 
v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 

3.9. Komisii bolo adresovaných celkovo 321 odporúčaní. 66 z nich pochádzalo 
z piatich osobitných správ (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 a 32/2018), ktorých 
vykonávanie sledujeme v rámci samostatného preskúmania a preto nie sú zahrnuté 
do tejto správy (pozri bod 3.2). 

3.10. Šestnásť z 255 odporúčaní, ktoré sme kontrolovali, ešte v čase nášho 
následného preskúmania nemuselo byť vykonaných. Zo zvyšných 239 odporúčaní 
Komisia v plnej miere vykonala 148 (62 %) a vo väčšine ohľadov ďalších 32 (13 %). 
Okrem toho Komisia vykonala v niektorých ohľadoch 28 (12 %) odporúčaní a vôbec 
nevykonala 27 (12 %) odporúčaní (pozri ilustráciu 3.3). V prípadoch, keď kontrolované 
subjekty nevykonali naše odporúčania, najčastejším dôvodom bolo, že ich 
neakceptovali (pozri bod 3.21). V štyroch prípadoch (2 %) nebolo potrebné uskutočniť 
žiadne posúdenie stavu vykonávania, pretože odporúčanie podľa nášho názoru už 
nebolo relevantné. 
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Ilustrácia 3.3 – Vykonanie odporúčaní z našich osobitných správ z roku 
2018 adresovaných Komisii 

 
Zdroj: EDA. 

3.11. V prílohe 3.1 je podrobnejšie uvedený stav vykonávania odporúčaní. Pri 
odporúčaniach, ktoré boli vykonané v niektorých ohľadoch, obsahuje aj stručný opis 
zlepšení a zostávajúcich nedostatkov. 

3.12. Komisia vykonala v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov všetky odporúčania 
z 13 z 28 osobitných správ, ktoré obsahovali odporúčania adresované jej (pozri 
prílohu 3.3). 

3.13. Komisia má niekedy iný názor ako EDA na to, či a do akej miery boli 
odporúčania vykonané. Ak sa Komisia domnieva, že odporúčanie bolo vykonané v plnej 
miere, zvyčajne ho už následne nesleduje, aj keď my vyhodnotíme mieru vykonania 
inak. 

3.14. 101 odporúčaní z našich osobitných správ z roku 2016 a 47 odporúčaní 
z osobitných správ z roku 2017 sme v rámci kontroly prijatia opatrení na základe 
odporúčaní v rokoch 2019 a 2020 vyhodnotili ako zatiaľ nevykonané2. Tento rok 
zostalo z týchto 148 odporúčaní nevykonaných 132 a Komisia k nim už neprijíma 
následné opatrenia (pozri ilustráciu 3.4). Komisia neprijala 36 z týchto 132 odporúčaní 
už v samotných osobitných správach. Podľa jej názoru bolo zostávajúcich 96 

                                                      
2 Pozri našu správu o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, body 7.11 – 7.12, a správu 

o výkonnosti rozpočtu EÚ, body 7.11 – 7.13. 
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odporúčaní plne vykonaných už v čase našich kontrol prijatia opatrení v posledných 
dvoch rokoch, no EDA bol opačného názoru. 

Ilustrácia 3.4 – Prijatie opatrení na základe odporúčaní z osobitných 
správ z rokov 2016 a 2017, ktoré Komisia nevykonala v plnej miere v čase 
našich dvoch predchádzajúcich kontrol 

 
Zdroj: EDA. 

3.15. Komisia pokračuje v prijímaní následných opatrení k 16 zo 148 odporúčaní, 
ktoré zatiaľ neboli plne vykonané. Komisia sa domnieva, že odvtedy vykonala 9 z týchto 
16 odporúčaní. Uplatňujúc prístup následných kontrol k nevykonaným odporúčaniam 
z osobitných správ z rokov 2016 a 2017, pokračujeme v monitorovaní takýchto 
prípadov analyzovaním údajov Komisie, no podrobne ich neskúmame. 

70 % odporúčaní určených iným kontrolovaným subjektom bolo 
vykonaných v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 

3.16. Osobitné správy 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 a 34/2018 obsahovali 
spolu 70 odporúčaní určených iným kontrolovaným subjektom ako Európskej komisii 
(Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Súdnemu dvoru Európskej únie, 
Európskej centrálnej banke, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Európskemu 
orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). 
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3.17. Tieto kontrolované subjekty vykonali v plnej miere 36 (51 %) z odporúčaní, 
ktoré im boli adresované. Vo väčšine ohľadov vykonali ďalších 13 (19 %) (pozri 
ilustráciu 3.5). Spomedzi zostávajúcich odporúčaní vykonali v niektorých ohľadoch 
sedem (10 %) a vôbec nevykonali dve (3 %) odporúčania. V oboch týchto prípadoch 
kontrolovaný subjekt naše odporúčanie neakceptoval. V troch prípadoch (4 %) sme 
nedokázali vyvodiť záver (napríklad preto, lebo sa nerealizovali nové projekty, ktoré by 
sa dali posúdiť) a v deviatich prípadoch (13 %) nebolo potrebné uskutočniť žiadne 
posúdenie stavu vykonávania, pretože odporúčanie podľa nášho názoru už nebolo 
relevantné. 

Ilustrácia 3.5 – Vykonanie odporúčaní z našej osobitnej správy za rok 
2018 určených iným kontrolovaným subjektom ako Komisii 

 
Zdroj: EDA. 

3.18. V prílohe 3.2 sa uvádza podrobný prehľad stavu vykonávania odporúčaní 
určených iným kontrolovaným subjektom ako Komisii. Pri odporúčaniach, ktoré boli 
vykonané v niektorých ohľadoch, obsahuje aj stručný opis vykonaných zlepšení 
a zostávajúcich nedostatkov. 

Zníženie podielu odporúčaní vykonaných včas 

3.19. V posledných rokoch vo svojich osobitných správach sústavne uvádzame 
časový rámec na vykonanie odporúčaní. Časový rámec sa prediskutuje a dohodne 
s kontrolovaným subjektom a uvádza sa v osobitných správach, aby bol jasný všetkým 
zainteresovaným stranám. 
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3.20. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel včas vykonaných odporúčaní
znížil zo 68 % na 60 %, zatiaľ čo podiel oneskorených opatrení a podiel bez prijatých 
opatrení sa zvýšil (pozri ilustráciu 3.6). Túto zmenu možno vysvetliť tým, 
že v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil podiel odporúčaní, ktoré neboli 
vykonané v plnej miere. 

Ilustrácia 3.6 – Včasnosť opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi 
na riešenie odporúčaní z našich osobitných správ za roky 2018 a 2017 

Pozn.: Z výpočtu sú vylúčené odporúčania bez časového rámca na vykonanie (17 prípadov v roku 2017), 
odporúčania, ktorých lehota ešte neuplynula (päť prípadov v roku 2017 a 16 prípadov v roku 2018), 
odporúčania, pri ktorých sme nedokázali vyvodiť záver (tri prípady v roku 2018), a odporúčania, ktoré už 
nie sú relevantné (dva prípady v roku 2017 a 13 prípadov v roku 2018). 

Zdroj: EDA. 

Rozsah vykonania súvisí s mierou prijatia audítorských 
odporúčaní kontrolovanými subjektmi 

3.21. Z našej analýzy vyplýva, že kontrolované subjekty v plnej miere alebo
vo väčšine ohľadov vykonali 84 % odporúčaní z osobitných správ z roku 2018, ktoré 
akceptovali úplne alebo čiastočne. Naopak len päť (20 %) z 25 odporúčaní z osobitných 
správ z roku 2018, ktoré kontrolované subjekty neakceptovali, bolo vykonaných v plnej 
miere alebo vo väčšine ohľadov. Na ilustrácii 3.7 je znázornený rozsah vykonania 
odporúčania rozčlenený podľa rôznej miery jej akceptácie a z ilustrácie vyplýva, 
že rozsah vykonania koreluje s tým, do akej miery kontrolované subjekty akceptovali 
audítorské odporúčania. 
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Ilustrácia 3.7 – Rozsah vykonania rozčlenený podľa miery prijatia 
audítorských odporúčaní kontrolovanými subjektmi  

 
Pozn.: Percentuálne hodnoty rozsahu vykonania súvisia s príslušnou mierou prijatia. Z výpočtu je 
vylúčených 16 prípadov, v ktorých lehota ešte neuplynula, tri prípady, pri ktorých sme neboli schopní 
dospieť k záveru, a 13 prípadov, keď odporúčania už nie sú relevantné. 

Zdroj: EDA. 
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Záver 
3.22. Z našej analýzy vyplýva, že hoci sa za predchádzajúci rok zvýšila miera prijatia
odporúčaní z našich osobitných správ z roku 2018 zo 77 % na 83 %, podiel odporúčaní 
vykonaných v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov sa znížil z 80 % na 75 %. Podobne 
sa znížil aj podiel odporúčaní vykonaných včas, a to zo 68 % v minulom roku na 60 % 
v tomto roku. 
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Prílohy 

Príloha 3.1 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2018 podľa jednotlivých správ – Európska komisia 

Miera prijatia:  prijaté  čiastočne prijaté  neprijaté 

Miera včasnosti:  včas  s oneskorením  lehota ešte neuplynula  žiadne následné opatrenia  včasnosť sa neposudzovala 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 01/2018 – 
Spoločná pomoc 
na podporu 
projektov 
v európskych 
regiónoch 
(JASPERS) – čas 
na lepšie 
zacielenie 

1a) 122 x 

1b) 122 x 

1c) 122 x 

1d) 122 x 

1e) 122 x 

2a) 124 x 

2b) 124 x 

3a) 130 x 

3b) 130 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

4a) 133 Komisia zverejnila tzv. plány budovania 
administratívnych kapacít na obdobie 2021 – 
2027, v ktorých predstavuje pre iniciatívu 
JASPERS potenciálnu úlohu (na požiadanie), 
ktorá spočíva v poskytovaní pomoci členským 
štátom v hľadaní riešení pre ich nedostatky 
v príprave a posudzovaní projektov. Stratégia 
Komisie v oblasti technickej pomoci nezahŕňala 
činnosti zamerané na budovanie kapacít v rámci 
iniciatívy JASPERS (najmä tie, ktoré ponúka jej 
sieťová platforma a oddelenie centra 
pre kompetencie, ktoré majú dopĺňať 
štandardné poradenské služby) s cieľom riešiť 
prípady, keď administratívne kapacity členských 
štátov neboli dostatočné. 

4b) 133 x 

5a) 138 V čase hodnotenia v polovici trvania iniciatívy 
JASPERS (august 2021) práca na zlepšení jej 
monitorovacieho systému na obdobie po roku 
2021 stále prebiehala. Komisia zatiaľ nezaviedla 
ucelený systém na monitorovanie rozsahu 
plnenia dlhodobých a krátkodobých cieľov 
iniciatívy JASPERS, ktorý by pokrýval všetky 
útvary. 

5b) 138 Komisia predložila hodnotenie iniciatívy JASPERS 
v polovici jej trvania. Jeho obsah čiastočne 
reaguje na odporúčanie EDA. Komisia zatiaľ 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

nezabezpečila, aby boli súčasné a budúce 
hodnotenia iniciatívy JASPERS dostatočne 
podrobné, a preto nedokáže vyvodiť záver 
o tom, či iniciatíva JASPERS splnila svoje hlavné
ciele. Práca na zlepšení monitorovania prebieha
v pôsobnosti nového poradenského centra
InvestEU.

5c) 138 V roku 2017 bol v rámci iniciatívy JASPERS 
zavedený nový kľúčový ukazovateľ výkonnosti 
(KPI): „vážený priemer dokončených úloh 
na jedného experta“. Tento ukazovateľ však nie 
je dostatočným základom na optimalizáciu 
efektívnosti a účinnosti iniciatívy JASPERS 
a zaistenie toho, aby boli skutočné náklady 
na pomoc iniciatívy JASPERS pri každej úlohe 
spoľahlivo monitorované a porovnávané s jej 
výstupmi a výsledkami. Takéto uistenie 
neposkytuje ani súčasný rozsah hodnotenia 
iniciatívy JASPERS v polovici jej trvania. Komisia 
a iniciatíva JASPERS stále pracujú na tom, 
v Programe InvestEU uplatňovali kľúčové 
ukazovatele výkonnosti. 

5d) 138 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 03/2018 – 
Audit postupu pri 
makroekonomickej 
nerovnováhe 
(PMN) 

1i) 101 x 

1ii) 101 x 

1iii) 101 x 

1iv) 101 x 

2i) 104 x 

2ii) 104 x 

2iii) 104 x 

2iv) 104 x 

3i) 107 x 

3ii) 107 x 

4 108 x 

5i) 110 x 

5ii) 110 x 

6i) 111 x 

6ii) 111 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 04/2018 – 
Pomoc EÚ 
pre Mjanmarsko/
Barmu 

1 (prvá 
zarážka) 

63 x 

1 
(druhá 

zarážka) 

63 x 

1 (tretia 
zarážka) 

63 Vzhľadom na zmenenú politickú situáciu musela 
Komisia upraviť spôsob svojej činnosti 
v Mjanmarsku. Pre dlhotrvajúce krízy sa Komisia 
teraz prostredníctvom nástroja Nexus Response 
Mechanism zameriava na väčšinu častí krajiny. 
Komisia neposkytla dôkazy o tom, že by regióny 
krajiny zoradila podľa priority na základe 
najnaliehavejších potrieb a úrovne podpory, 
ktorú poskytli ostatní darcovia. 

2 (prvá 
zarážka) 

64 x 

2 
(druhá 

zarážka) 

64 x 

3 65 x 

4 66 x 

5 (prvá 
zarážka) 

68 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

5 
(druhá 

zarážka) 

68 x 

6 (prvá 
zarážka) 

69 x 

6 
(druhá 

zarážka) 

69 x 

Osobitná 
správa 05/2018 – 
Energia 
z obnoviteľných 
zdrojov 
pre udržateľný 
rozvoj vidieka: 
významný 
potenciál 
synergií, avšak 
zväčša 
nezrealizovaný 

1 85 x 

2 86 x 

3 88 x 

4 91 x 

5 93 x 

1a) 67 x 

1b) 67 x 

2 67 Komisia (a najmä novovytvorený Európsky orgán 
práce) viac využíva ľahko dostupné údaje 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 06/2018 – 
Voľný pohyb 
pracovníkov – 
základná sloboda 
zabezpečená, 
ale mobilite 
pracovníkov by 
pomohlo lepšie 
zameranie 
finančných 
prostriedkov EÚ 

v členských štátoch. To jej umožňuje 
identifikovať prípady alebo oblasti diskriminácie. 
Európsky orgán práce však ešte nie je schopný 
poskytnúť systematický prehľad oblastí 
diskriminácie súvisiacej s voľným pohybom, 
ani o tom, ako sa v jednotlivých členských 
štátoch líšia. 

3 67 x 

4 67 x 

5a) 67 x 

5b) 67 x 

Osobitná 
správa 07/2018 –  
Predvstupová 
pomoc EÚ 
pre Turecko: 
doteraz len 
skromné výsledky 

1 60 x 

2 61 x 

3a) 63 x 

3b) 63 x 

3c) 63 x 

3d) 63 x 

4 64 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

5 65 x 

Osobitná 
správa 08/2018 – 
Podpora EÚ 
na produktívne 
investície 
v podnikoch – 
potreba zamerať 
viac pozornosti 
na trvalosť 

1b) 100 x 

4 104 x 

5a) 105 x 

Osobitná 
správa 09/2018 – 
Verejno-
súkromné 
partnerstvá v EÚ: 
rozsiahle 
nedostatky 
a obmedzené 
prínosy 

1 78 x 

3b) 84 x 

4b) 90 x 

5a) 92 x 

5c) 92 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_SK.pdf


 

 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 10/2018 –  
Režim základnej 
platby pre 
poľnohospodárov 
– operačne 
na správnej ceste, 
no na zjednoduše
nie, zameranie 
a konvergenciu 
úrovní pomoci má 
len obmedzený 
vplyv 

1 75  x       

2a) 77     x    

2b) 77  x       

2c) 77  x       

3 85    Komisia vykonala posúdenie vplyvu s cieľom 
analyzovať zmeny v modeli poskytovania 
podpory v rámci režimu základnej platby (BPS). 
Posúdenie úplne nepokrývalo všetky faktory 
ovplyvňujúce príjmy domácností 
poľnohospodárov, ktoré sa uvádzali v našom 
odporúčaní. Na tento nedostatok sme už 
poukázali v stanovisku EDA č. 7/2018. Podľa 
nového modelu poskytovania podpory musia byť 
strategické plány spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP) založené na hodnoteniach 
konkrétnych potrieb, jasných cieľoch 
a vyčíslených cieľových hodnotách pre každý 
členský štát alebo región. Stále nie je jasné, 
či Komisia pri posudzovaní strategických plánov 
SPP dokázala prepojiť navrhované opatrenia 
s primeranými operačnými cieľmi 
a východiskovými hodnotami na meranie 
výkonnosti podpory v rámci BPS. 

    

1 77  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_SK.pdf


 

 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 11/2018 –  
Nové možnosti 
financovania 
projektov rozvoja 
vidieka: 
jednoduchšie, 
ale bez zamerania 
na výsledky 

2 78  x       

3 (prvá 
zarážka) 

80  x       

3 
(druhá 

zarážka) 

80  x       

4 82  x       

Osobitná 
správa 12/2018 –  
Širokopásmové 
pripojenie 
v členských 
štátoch EÚ: 
napriek pokroku 
nebudú všetky 
ciele stratégie 
Európa 2020 
splnené 

1 87  x       

3 87   x      

5 87   x      

6 87  x       

7 87   x      

8 87   x      

Osobitná 
správa 13/2018 –  
Riešenie 
radikalizácie, 
ktorá vedie 

1a) 40  x       

1b) 40  x       

2a) 40  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_SK.pdf


 

 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

k terorizmu: 
Komisia reagovala 
na potreby 
členských štátov, 
no v koordinácii 
a hodnotení sa 
vyskytli určité 
nedostatky 

2b) 40  x       

2c) 40  x       

2d) 40  x       

2e) 40  x       

3a) 42    Komisia už určila ciele, ukazovatele a nástroje 
na meranie úspešnosti a hodnoty za vynaložené 
peniaze pri plnení cieľov svojich politík. 
Neuverejnila však žiadne správy, v ktorých by 
na základe tohto rámca vyhodnotila svoje 
politické ciele. Pri podávaní správ sa využíva 
obmedzený počet uvedených ukazovateľov, 
ktoré však neumožňujú posúdiť celkovú účinnosť 
a získanú hodnotu za vynaložené peniaze v rámci 
politiky boja proti radikalizácii ako celku. 

    

3b) 42  x       

3c) 42  x       

3d) 42    Hoci Komisia od žiadateľov požaduje, 
aby predkladali hodnotenie svojich projektov, 
nevyžaduje od nich, aby preukázali, ako budú 
merať ich účinnosť. Vedie to k tomu, že naďalej 
sa predkladajú projekty, ktoré majú tie isté 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

nedostatky, ktoré spomíname v osobitnej 
správe. 

Osobitná 
správa 14/2018 –  
Chemické, 
biologické, 
rádiologické 
a jadrové centrá 
excelentnosti EÚ: 
potrebný je väčší 
pokrok 

1a) 65   x      

1b) 65  x       

1c) 65  x       

2 67  x       

4 69  x       

5a) 70  x       

5b) 70  x       

6a) 71   x      

6b) 71   x      

Osobitná 
správa 15/2018 –  
Posilnenie 
kapacity 
vnútorných 

1 
(druhá 

zarážka) 

64  x       

1 (tretia 
zarážka) 

64  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

bezpečnostných 
síl v Nigeri a Mali: 
dosiahol sa len 
obmedzený 
a pomalý pokrok 

3 
(druhá 

zarážka) 

66 x 

Osobitná 
správa 16/2018 – 
Preskúmanie x 
post týkajúce sa 
právnych 
predpisov EÚ: 
dobre zriadený, 
no neúplný 
systém 

1a) 87 Komisia urobila pokrok, pokiaľ ide 
o poskytovanie usmernení k vypracovaniu
ustanovení o monitorovaní. Hlavné zlepšenia
boli dvojaké: a) vydanie (a aktualizovanie)
nástroja s výslovným odkazom na ustanovenia
o preskúmaní a príslušnou terminológiou, a b)
návrh Komisie, aby spoluzákonodarcovia
„vypracovali spoločné definície a určili
osvedčené postupy prostredníctvom
pravidelného dialógu v kontexte
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe
práva“. Napriek tomu sa stále nedosiahol pokrok
pri tvorbe medziinštitucionálnej príručky.

1b) 87 x 

2a) 92 x 

2b) 92 x 

2c) 92 x 

3 92 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

4a) 95 x 

4b) 95 x 

5 96 x 

Osobitná 
správa 17/2018 –  
Činnosti Komisie 
a členských štátov 
v posledných 
rokoch 
programov 
v období 2007 – 
2013 riešili 
problém nízkej 
miery čerpania, 
ale neboli 
dostatočne 
zamerané 
na výsledky. 

1 90 x 

2a) 90 x 

2b) 90 x 

3a) 90 x 

3b) 90 x 

3c) 90 x 

4 90 Komisia predložila iniciatívy na zlepšenie 
administratívnej kapacity v členských štátoch. Pri 
posudzovaní operačných programov sú referenti 
teraz povinní preskúmať spoľahlivosť 
intervenčnej logiky, stanovenie ukazovateľov 
a cieľových hodnôt i ďalšie aspekty súvisiace 
s výkonnosťou. Zameranie na výsledky však ešte 
nie je dostatočne silné. Ako uvádzame v 
osobitnej správe 24/2021, uvoľnenie 
výkonnostnej rezervy v rokoch 2014 – 2020 bolo 
založené najmä na tom, či členské štáty splnili 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

svoje ciele, pokiaľ ide o výdavky a výstupy, 
a menej ako 1 % na dosiahnutých výsledkoch. 
Navyše mnohé čiastkové ciele boli zmenené 
preskúmaním výkonnosti, čo viedlo k uvoľneniu 
vyššieho podielu výkonnostnej rezervy (82 % 
namiesto 56 %). 

Osobitná 
správa 18/2018 –  
Plní sa hlavný cieľ 
preventívnej časti 
Paktu stability 
a rastu? 

1a) 137 x 

1b) 137 x 

1c) 137 Komisia sa vo svojom preskúmaní zaoberá 
niektorými aspektmi účinnosti matice 
požadovaných úprav, ako sa vyžaduje v 
„spoločne dohodnutom stanovisku týkajúcom sa 
flexibility v rámci Paktu stability a rastu“ z roku 
2016. V preskúmaní sa však podrobne 
neposudzujú tri dôležité aspekty: a) kumulatívne 
účinky prípustných odchýlok za daný rok a dva 
predchádzajúce roky v ktoromkoľvek ročnom 
posúdení; b) rozdiely medzi rýchlosťou 
znižovania dlhu vyplývajúceho z požiadaviek 
matice a rýchlosťou vyplývajúcou z pravidla 
pre zadlženie; c) konkrétnejšie parametre (alebo 
jasnosť) fiškálnej úpravy v krajinách s vysokým 
dlhom v normálnom (> 0,5 %) a priaznivom 
období (> = 0,75 % alebo >= 1 %) v pomere 
k individuálnej úrovni zadlženia každej krajiny. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

2a) 141 x 

2b) 141 x 

2c) 141 x 

3 142 x 

4a) 143 x 

4b) 143 x 

4c) 143 x 

4d) 143 x 

5a) 145 x 

5b) 145 x 

5c) 145 x 

6a) 146 x 

6b) 146 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 19/2018 – 
Európska 
vysokorýchlostná 
železničná sieť: 
namiesto reality 
len neefektívne 
izolované úseky 

1 (prvá 
zarážka) 

106 x 

1 
(druhá 

zarážka) 

106 x 

2 (prvá 
zarážka) 

106 x 

2 
(druhá 

zarážka) 

106 x 

2 (tretia 
zarážka) 

106 x 

2 
(štvrtá 

zarážka) 

106 x 

2 (piata 
zarážka) 

106 x 

2 (šiesta 
zarážka) 

106 x 

3 (prvá 
zarážka) 

106 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

3 
(druhá 

zarážka) 

106 x 

3 (tretia 
zarážka) 

106 x 

4 (prvá 
zarážka) 

106 x 

4 
(druhá 

zarážka) 

106 x 

4 (tretia 
zarážka) 

106 x 

4 
(štvrtá 

zarážka) 

106 Komisia podnikla kroky na zavedenie 
samostatného merania presnosti 
vysokorýchlostných služieb a prebieha 
konzultačný proces s členskými štátmi. 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 
však ešte nebolo zrevidované s cieľom zaviesť 
do neho samostatnú povinnosť podávať správy 
o presnosti prevádzky vysokorýchlostných
železníc (so štandardným rámcom vykazovania
a metodikou).

4 (piata 
zarážka) 

106 x 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 20/2018 – 
Africká mierová 
a bezpečnostná 
štruktúra: 
potreba zmeniť 
zameranie 
podpory EÚ 

1 (prvá 
zarážka) 

63 x 

1 
(druhá 

zarážka) 

63 x 

1 
(posledná 

veta) 

63 x 

2 (prvá 
zarážka) 

64 x 

2 
(druhá 

zarážka) 

64 x 

2 (tretia 
zarážka) 

64 x 

2 
(štvrtá 

zarážka) 

64 x 

2b) 83 x 

3a) 83 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 21/2018 –  
Výber 
a monitorovanie 
projektov EFRR 
a ESF v období 
rokov 
2014 – 2020 sa 
stále zameriava 
najmä na výstupy 

3b) 83 x 

Osobitná 
správa 23/2018 –  
Znečisťovanie 
ovzdušia: naše 
zdravie stále 
nemá dostatočnú 
ochranu 

1a) 89 x 

1b) 89 x 

1c) 89 x 

2a) 90 Komisia vykonala posúdenie vplyvu v rámci 
prípravy na aktualizáciu limitných a cieľových 
hodnôt EÚ v súlade s najnovšími usmerneniami 
organizácie WHO. Legislatívny návrh je 
naplánovaný na druhý polrok 2022. 

2b) 90 V rámci prípravy na zlepšenie plánov kvality 
ovzdušia Komisia vykonala posúdenie vplyvu, 
zorganizovala stretnutia zainteresovaných strán 
a zozbierala spätnú väzbu o politických 
intervenciách. Vzhľadom na to, že Komisia prijala 
toto odporúčanie čiastočne, nezaviedla žiadne 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

konkrétne dodatočné nástroje, ktoré by 
zabezpečili, aby boli plány kvality ovzdušia viac 
orientované na výsledky. Legislatívny návrh je 
naplánovaný na druhý polrok 2022. 

2c) 90 V rámci prípravy na zlepšenie plánov kvality 
ovzdušia Komisia vykonala posúdenie vplyvu 
a zorganizovala stretnutia zainteresovaných 
strán. Ďalšie informácie sú uvedené 
v pripomienkach k odporúčaniu 2 písm. a). 

2d) 90 V rámci prípravy na prispôsobenie počtu 
monitorovacích miest Komisia v potrebných 
prípadoch vykonala posúdenie vplyvu 
a zorganizovala stretnutia zainteresovaných 
strán. Ďalšie informácie sú uvedené 
v pripomienkach k odporúčaniu 2 písm. a). 

2e) 90 V rámci prípravy na zlepšenie validovaných 
údajov a údajov v reálnom čase poskytovaných 
členskými štátmi Komisia vykonala posúdenie 
vplyvu a zorganizovala stretnutia 
zainteresovaných strán. Ďalšie informácie sú 
uvedené v pripomienkach k odporúčaniu 2 
písm. a). 

2f) 90 Komisia začala s prípravami na zavedenie 
ustanovení na zabezpečenie prístupu občanov 
k spravodlivosti. Vykonala posúdenie vplyvu 
a zorganizovala otvorenú konzultáciu 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

s verejnosťou, ako aj stretnutia zainteresovaných 
strán, na ktorých predstavila prípravnú analýzu. 
Ďalšie informácie sú uvedené v pripomienkach 
k odporúčaniu 2 písm. a). 

3a) 92 x 

3b) 92 x 

4a) 93 x 

4b) 93 x 

4c) 93 x 

4d) 93 Komisia riešila sťažnosti, ktoré dostala, bez 
použitia nástroja vyvinutého na tento účel. 
Pracuje na online usmernení pre príslušné 
vnútroštátne orgány. Komisia stále vyvíja 
osobitný nástroj, prostredníctvom ktorého budú 
môcť občania ohlasovať porušovanie pravidiel 
týkajúcich sa kvality ovzdušia a poskytovať jej 
spätnú väzbu o opatreniach členských štátov 
na zlepšenie kvality ovzdušia.  

4e) 93 x 

4f) 93 Komisia požiadala členské štáty, 
aby prostredníctvom expertnej skupiny 
pre kvalitu okolitého ovzdušia harmonizovali 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

svoje prístupy k indexom kvality ovzdušia. 
Komisia (v spolupráci s Európskou 
environmentálnou agentúrou) spustila mobilnú 
aplikáciu pre údaje o kvalite ovzdušia (vrátane 
indexu agentúry týkajúceho sa kvality ovzdušia), 
čo je ďalším stimulom k harmonizácii. 
V niekoľkých prípadoch členské štáty následne 
pristúpili k zosúladeniu národných indexov 
kvality ovzdušia s európskym indexom. Niektoré 
iné členské štáty však odmietli plne 
harmonizovať svoje indexy kvality ovzdušia. 

Osobitná 
správa 24/2018 –  
Demonštrácia 
zachytávania 
a ukladania oxidu 
uhličitého 
a inovačných 
obnoviteľných 
zdrojov energie 
v komerčnom 
rozsahu v EÚ: 
k zamýšľanému 
pokroku 
za uplynulé 
desaťročie 
nedošlo 

1 116 x 

2a) 119 x 

2b) 119 x 

2c) 119 x 

2d) 119 x 

2e) 119 x 

2f) 119 x 

3a) 121 x 

3b) 121 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

4a) 126 x 

4b) 126 x 

5a) 127 x 

5b) 127 x 

5c) 127 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 25/2018 –  
Smernica 
o povodniach: 
dosiahol sa 
pokrok 
pri posudzovaní 
rizík, je však 
potrebné zlepšiť 
plánovanie 
a vykonávanie 

1 102    Pracovná skupina pre povodne zorganizovala 
v októbri 2019 seminár s členskými štátmi 
s cieľom určiť a vymeniť si príklady osvedčených 
postupov, pokiaľ ide o stanovenie cieľov 
v plánoch manažmentu povodňových rizík. 
V septembri 2021 Komisia uverejnila súhrn 
postupov členských štátov v oblasti manažmentu 
povodňových rizík. V roku 2024 Komisia plánuje 
predložiť správu o posúdení druhého kola plánov 
manažmentu povodňového rizika členských 
štátov a tretieho kola plánov manažmentu 
povodia. Súvisí to so zverejnením správy 
o vykonávaní smernice o povodniach, ktorá sa 
má predložiť k rovnakému dátumu (podľa článku 
16 smernice o povodniach). Termín, do ktorého 
mali členské štáty tieto plány predložiť, bol 
marec 2022. 

    

2a) 103    Komisia zriadila pracovnú skupinu s členskými 
štátmi s cieľom prediskutovať výpočet nákladov 
a financovanie opatrení potrebných 
na vykonávanie rámcovej smernice o vode 
a smernice o povodniach. Takisto naplánovala 
sériu seminárov na posilnenie schopnosti 
členských štátov vykonávať takéto opatrenia. 
Komisia zotrváva na svojom pôvodnom 
stanovisku k odporúčaniu, konkrétne že má 
v úmysle podať správu o posúdení druhého kola 
plánov manažmentu povodňového rizika 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

a tretieho kola plánov manažmentu povodia 
v roku 2024, a nie do cieľového dátumu 
vykonania odporúčania, ktorým je marec 2022. 
Ďalšie informácie sú uvedené v pripomienkach 
k odporúčaniu 1. 

2b) 103 V štúdii z roku 2021, ktorú vypracovala Svetová 
banka a sponzorovala Komisia, o hospodárskych 
aspektoch prevencie katastrof a pripravenosti 
na ne (Investment in Disaster Risk Management 
in Europe Makes Economic Sense) sa potvrdilo, 
že je potrebné vykonávať komplexné posúdenia 
medzinárodných povodí s cieľom uskutočniť 
cezhraničné investície, čo sme odporučili aj my. 
Komisia zotrváva na svojom pôvodnom 
stanovisku k odporúčaniu, konkrétne že má 
v úmysle podať správu o posúdení druhého kola 
plánov manažmentu povodňového rizika 
a tretieho kola plánov manažmentu povodia 
v roku 2024, a nie do cieľového dátumu 
vykonania odporúčania, ktorým je marec 2022. 
Ďalšie informácie sú uvedené v pripomienkach 
k odporúčaniu 1. 

3 106 Podľa súčasného nariadenia týkajúceho sa 
štrukturálnych fondov na obdobie 2021 – 2027 
by financované projekty mali preukázať „najlepší 
pomer medzi výškou podpory, vykonanými 
činnosťami a dosahovaním cieľov“. Odporučili 
sme používať analýzu nákladov a prínosov. 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

Komisia s podporou iniciatívy JASPERS uverejnila 
usmernenia k zjednodušenej analýze nákladov 
a prínosov. Členské štáty však môžu naďalej 
používať aj iné metódy, ktoré sú potenciálne 
jednoduchšie, no menej relevantné a objektívne, 
a preto by poskytovali nižšiu úroveň istoty, 
pokiaľ ide o stanovenie priorít medzi 
povodňovými opatreniami v súlade s plánmi 
manažmentu povodňového rizika. 

4 107 x 

5 108 x 

6A) 112 V novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu 
klímy (COM(2021) 82) Komisia znovu zdôraznila 
svoj všeobecný záväzok pomôcť zlepšiť poznatky 
a modelovanie v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy. S cieľom pomôcť členským štátom 
navrhnúť lepšie opatrenia Komisia v septembri 
2021 uverejnila správu s názvom Current 
Practice in Flood Risk Management in the 
European Union (Súčasné postupy pri riadení 
povodňových rizík v Európskej únii) a v októbri 
2021 pracovná skupina pre povodne (zložená 
z expertov vyslaných členskými štátmi 
a úradníkov Komisie) zorganizovala seminár 
o súvisiacich témach. Komisia má
do 22. decembra 2024 predložiť správu o svojich
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

kontrolách zameraných na to, ako členské štáty 
pokročili v získavaní a modelovaní údajov. Súvisí 
to s nasledujúcou správou o vykonávaní 
smernice o povodniach, ktorá sa má predložiť 
k rovnakému dátumu (podľa článku 16 smernice 
o povodniach).

6B) a) 112 Komisia vyzvala členské štáty, aby na základe 
určitých štúdií a výskumu odhadli a modelovali 
vplyv zmeny klímy na povodne. Komisia má 
do 22. decembra 2024 predložiť správu o svojich 
kontrolách, ktoré sme odporučili. Súvisí to 
so správami o vykonávaní rámcovej smernice 
o vode a smernice o povodniach, ktoré sa majú
predložiť k rovnakému dátumu.

6B) b) 112 x 

6B) c) 112 x 

7a) 113 Komisia začala vyzývať členské štáty, 
aby plánovali opatrenia zamerané na zvýšenie 
poistného krytia povodňových rizík 
a na zvyšovanie informovanosti verejnosti 
o výhodách takéhoto poistenia (pozri dokument
Closing the climate protection gap, SWD(2021)
123). Komisia ešte musí skontrolovať, či členské
štáty naplánovali vhodné opatrenia na zvýšenie
informovanosti verejnosti o výhodách poistenia
proti povodňovým rizikám.
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

7b) 113    Komisia zorganizovala seminár s členskými 
štátmi o poistení a povodniach a v kontexte 
stratégie financovania prechodu na udržateľné 
hospodárstvo (COM(2021) 390) plánuje prijať 
primerané opatrenia. Komisia ešte musí 
skontrolovať, či členské štáty prijali vhodné 
opatrenia na širšie využívanie poistenia proti 
povodniam. 

    

8a) 115    Komisia skontrolovala, či z prvého kola plánov 
manažmentu povodňového rizika vyplynuli 
informácie o priestorovom plánovaní, a zistila, 
že takéto informácie boli veľmi obmedzené. 
V roku 2020 Komisia zorganizovala s členskými 
štátmi seminár o priestorovom plánovaní 
a povodniach. Komisia trvala na svojom 
pôvodnom stanovisku, že toto odporúčanie, 
ktoré neprijala, nevykoná, pretože územné 
plánovanie je podľa nej právomocou členských 
štátov. 

    

8b) 115  x       

Osobitná 
správa 26/2018 –  
Sled oneskorení 
pri vytváraní 
colných IT 

1a) 50   x      

1b) 50   x      

2a) 50  x       
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

systémov: čo ich 
spôsobilo? 

2b) 50  x       

3a) 50   x      

3b) 50  x       

4 50  x       

5a) 50  x       

5b) 50   x      

Osobitná 
správa 31/2018 –  
Dobré životné 
podmienky 
zvierat v EÚ: 
uzavretie 
medzery medzi 
ambicióznymi 
cieľmi 
a vykonávaním 
v skutočnosti 

1a) 100  x       

1b) 100    Komisia vypracovala štandardný vzor, ktorý majú 
členské štáty používať vo výročných správach, 
ktoré predkladajú Komisii. Výsledky, ktoré jej 
členské štáty oznámia, plánuje využiť 
na stanovenie základných scenárov a cieľových 
ukazovateľov týkajúcich sa dobrých životných 
podmienok zvierat v poľnohospodárskych 
podnikoch. Základné scenáre a cieľové 
ukazovatele na meranie a porovnanie miery 
súladu členských štátov s predpismi 
v zostávajúcich rizikových oblastiach zatiaľ 
nevymedzila. 

    

1c) 100    S cieľom zohľadniť závery uverejneného 
hodnotenia stratégie EÚ v oblasti ochrany 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

a dobrých životných podmienok zvierat (2012 – 
2015) Komisia naplánovala niekoľko následných 
opatrení: plán kontroly vhodnosti právnych 
predpisov EÚ v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat, verejnú konzultáciu o revízii 
právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat a označovanie 
dobrých životných podmienok zvierat. Na 
začiatku roka 2022 Komisia pracovala na pláne 
kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ 
v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. 

2a) 102 x 

2b) 102 x 

3a) 103 x 

3b) 103 x 

4a) 104 Členské štáty mali svoje strategické plány SPP 
predložiť do 31. decembra 2021. Budú môcť 
platiť poľnohospodárom za opatrenia, ktoré 
presahujú minimálne požiadavky na dobré 
životné podmienky zvierat. Kupírovanie chvostov 
ošípaných bolo označené ako problém, ktorý je 
potrebné riešiť na politickej úrovni a dosiahnuť 
súlad s pravidlami týkajúcimi sa dobrých 
životných podmienok zvierat prostredníctvom 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

stratégie „z farmy na stôl“. Národné strategické 
plány zatiaľ neboli schválené. Komisia zatiaľ 
neprijala delegovaný akt na doplnenie 
nariadenia o strategických plánoch v súvislosti 
s dobrými životnými podmienkami zvierat. 
Potenciálne prekrývanie medzi programami 
rozvoja vidieka a súkromnými systémami, ktoré 
sa vzťahujú na podobné záväzky v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat, je stále 
nejasné. 

4b) 104 x 

4c) 104 x 

Osobitná 
správa 33/2018 – 
Boj proti 
dezertifikácii 
v EÚ: zvládnutie 
rastúcej hrozby si 
vyžaduje viac 
opatrení 

1a) 74 Komisia urobila kroky na stanovenie 
ukazovateľov a konsolidáciu dostupných 
poznatkov, zatiaľ však nevypracovala metodiku 
na posúdenie rozsahu dezertifikácie 
a degradácie pôdy v EÚ. 

1b) 74 Komisia podnikla kroky (napr. vytvorenie 
strediska EÚ pre monitorovanie pôdy) v záujme 
systematického zberu a výmeny informácií 
o dezertifikácii a degradácii pôdy, ale údaje zatiaľ
neuverejnila spôsobom, ktorý by bol
pre používateľov jasný a ľahko dostupný.

2 76 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_SK.pdf
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

3a) 78    Komisia financovala štúdiu o neutralite 
degradácie pôdy a o tejto téme sa zmienila 
vo svojej novej stratégii pre pôdu, zatiaľ však 
nevysvetlila, ako EÚ plánuje dosiahnuť neutralitu 
degradácie pôdy do roku 2030. 

    

3b) 78  x       

3c) 78      x   

Osobitná 
správa 34/2018 –  
Kancelárske 
priestory inštitúcií 
EÚ – niektoré 
správne postupy 
riadenia, 
ale aj rôzne 
nedostatky 

1 (prvý 
odsek) 

93    Komisia načrtla v niekoľkých dokumentoch 
niektoré hlavné zásady svojej stratégie v oblasti 
nehnuteľností. Niektoré z nich sú však už 
zastarané alebo nepokrývajú celé portfólio 
Komisie. Komisia ešte neaktualizovala 
a neformalizovala svoje hlavné zásady 
rozhodovania v stratégii v oblasti budov, ktorá sa 
vzťahuje na celé jej portfólio. 

    

1 
(druhý 
odsek) 

93  x       

2i) 94       x  

2ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_SK.pdf


 

 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

5a) 101  x       

5b) 101    Inštitúcie sa dohodli na spoločnom kódexe 
stanovovania výmery pre všetky hlavné sídla 
inštitúcií EÚ (Brusel, Luxemburg a Štrasburg). Ide 
o dôležitý krok na zlepšenie porovnateľnosti 
údajov o ploche. Inštitúcie sa ešte nedohodli 
na spoločných ukazovateľoch nákladov 
a v súčasnosti sa na medziinštitucionálnych 
fórach navzájom neinformujú o ukazovateľoch 
týkajúcich sa výmer alebo nákladov. Údaje 
uvedené v ročných pracovných dokumentoch 
o budovách neumožňujú vypočítať alebo 
porovnať ukazovatele týkajúce sa výmery alebo 
nákladov. 

    

5c) 101   x      

Osobitná 
správa 35/2018 –  
Transparentnosť 
finančných 
prostriedkov EÚ 
implementovaných 
prostredníctvom 
MVO: je potrebné 
väčšie úsilie 

1a) 66   x      

1b) 66   x      

2a) 69  x       

2b) 69  x       

3a) 71  x       

3b) 71  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_SK.pdf
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti V plnej 
miere 

Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 

vyvodiť záver 
Už nie je 

relevantné 

3c) 71  x       

4a) 74  x       

4b) 74  x       

4c) 74  x       

Zdroj: EDA. 
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Príloha 3.2 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2018 podľa jednotlivých správ – ostatné kontrolované 
subjekty 

Miera prijatia:  prijaté  čiastočne prijaté  neprijaté 

Miera včasnosti:  včas  s oneskorením  lehota ešte neuplynula  žiadne následné opatrenia  včasnosť sa neposudzovala 

Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

Osobitná 
správa 02/2018 – 
Prevádzková 
efektívnosť ECB 
pri krízovom 
riadení bánk 

Európska centrálna banka (ECB) 

1a) 123 x 

1b) 123 x 

2a) 124 x 

2b) 124 x 

3a) 125 x 

3b) 125 x 

3c) 125 x 

4 126 x 

5a) 127 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

5b) 127 Zriadenie nezávislého generálneho riaditeľstva 
ECB pre kontroly na mieste koncom roka 2019 
bolo pozitívnym krokom. Hoci sa nedávno 
uskutočnili náborové kampane na obsadenie 
voľných pracovných miest, jej kapacity na mieste 
sú stále nedostatočné na to, aby mohla rýchlo 
a komplexne riešiť problémy s kvalitou aktív 
a skontrolovať ich. Kontroly na mieste dostatočne 
nepokryli celkovú kvalitu aktív bánk, ktoré 
v postupe preskúmania a hodnotenia (SREP) získali 
skóre 4. V prípade nepredvídaných udalostí 
neexistuje žiadna rezerva a zdroje na mieste, ktoré 
má ECB k dispozícii (odborné zručnosti, zemepisné 
rozloženie, časová dostupnosť), sú stále 
obmedzené. V posledných rokoch sa komplexné 
preskúmania kvality aktív vykonávajú najmä vtedy, 
keď sa banky pripoja do jednotného mechanizmu 
dohľadu. Zriedka sa však používali na komplexné 
overenie celkovej kvality aktív zhoršujúcich sa 
bánk alebo primeranosti ich záväzkov (v súlade 
s článkom 27 ods. 1 písm. h) smernice o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk a s bodom 11 
usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
o spúšťacích mechanizmoch opatrení včasnej
intervencie). Určité aspekty úverových rizík
a/alebo úverová kvalita vybraných portfólií sa
namiesto toho bežne posudzovali v rámci kontrol
na mieste.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

5c) 127 x 

6a) 128 x 

6b) 128 x 

7 129 x 

8 130 x 

Osobitná 
správa 14/2018 – 
Chemické, 
biologické, 
rádiologické 
a jadrové centrá 
excelentnosti EÚ: 
potrebný je väčší 
pokrok 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

3a) 68 x 

3b) 68 x 

Osobitná 
správa 15/2018 – 
Posilnenie 
kapacity 
vnútorných 
bezpečnostných 
síl v Nigeri 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

1 (prvá 
zarážka) 

64 x 

2 65 Misii EÚ na budovanie kapacít v Nigeri sa darí 
rýchlejšie obsadzovať voľné pracovné miesta. 
Nepreukázalo sa, že by sa misia EÚ na budovanie 

127

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

a Mali: dosiahol 
sa len 
obmedzený 
a pomalý pokrok 

kapacít v Mali pokúsila inovatívne riešiť 
obsadzovanie voľných pracovných miest. 

3 (prvá 
zarážka) 

66 x 

4 67 x 

5 69 x 

Osobitná 
správa 29/2018 – 
EIOPA významne 
prispel k dohľadu 
a stabilite 
v oblasti 
poisťovníctva, 
stále však 
pretrvávajú veľké 
výzvy 

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) 

1a) 93 x 

1b) 93 Jednotlivé správy o partnerských hodnoteniach 
nie sú zamerané na jedinú otázku konvergencie 
dohľadu. Partnerské preskúmania neboli 
dokončené do jedného roka, hoci sa v tejto 
súvislosti dosiahol značný pokrok. 

1c) 93 x 

2a) 96 x 

2b) 96 x 

3a) 97 x 

3b) 97 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

4a) 99 x 

4b) 99 x 

5 100 x 

6 101 x 

7a) 102 x 

7b) 102 x 

7c) 102 x 

8a) 105 x 

8b) 105 x 

8c) 105 x 

Európsky parlament (EP) 

1 (prvý 
odsek) 

93 x 

1 (druhý 
odsek) 

93 x 

2i) 94 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

Osobitná 
správa 34/2018 – 
Kancelárske 
priestory 
inštitúcií EÚ – 
niektoré správne 
postupy riadenia, 
ale aj rôzne 
nedostatky 

2ii) 94 x 

3 97 x 

4 98 x 

5a) 101 x 

5b) 101 Inštitúcie sa dohodli na spoločnom kódexe 
stanovovania výmery pre všetky hlavné sídla 
inštitúcií EÚ (Brusel, Luxemburg a Štrasburg). Ide 
o dôležitý krok na zlepšenie porovnateľnosti
údajov o ploche. Inštitúcie sa ešte nedohodli
na spoločných ukazovateľoch nákladov
a v súčasnosti sa na medzi inštitucionálnych fórach
navzájom neinformujú o ukazovateľoch týkajúcich
sa výmer alebo nákladov. Údaje uvedené
v ročných pracovných dokumentoch o budovách
neumožňujú vypočítať alebo porovnať ukazovatele
týkajúce sa výmery alebo nákladov.

5c) 101 x 

Rada Európskej únie (Rada) 

1 (prvá 
zarážka) 

93 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_SK.pdf


Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

1 (druhá 
zarážka) 

93 x 

2i) 94 x 

2ii) 94 x 

3 97 x 

4 98 x 

5a) 101 Rada pracuje na novom postupe správy 
priestorov, ktorý bude zahŕňať nové ukazovatele. 
Zatiaľ však nie je dokončený. 

5b) 101 Inštitúcie sa dohodli na spoločnom kódexe 
stanovovania výmery pre všetky hlavné sídla 
inštitúcií EÚ (Brusel, Luxemburg a Štrasburg). Ide 
o dôležitý krok na zlepšenie porovnateľnosti
údajov o ploche. Inštitúcie sa ešte nedohodli
na spoločných ukazovateľoch nákladov
a v súčasnosti sa na medziinštitucionálnych fórach
navzájom neinformujú o ukazovateľoch týkajúcich
sa výmer alebo nákladov. Údaje uvedené
v ročných pracovných dokumentoch o budovách
neumožňujú vypočítať alebo porovnať ukazovatele
týkajúce sa výmery alebo nákladov.

5c) 101 x 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) 

1 (prvý 
odsek) 

93   x      

1 (druhý 
odsek) 

93  x       

2i) 94       x  

2ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5a) 101       x  

5b) 101    Inštitúcie sa dohodli na spoločnom kódexe 
stanovovania výmery pre všetky hlavné sídla 
inštitúcií EÚ (Brusel, Luxemburg a Štrasburg). Ide 
o dôležitý krok na zlepšenie porovnateľnosti 
údajov o ploche. Inštitúcie sa ešte nedohodli 
na spoločných ukazovateľoch nákladov 
a v súčasnosti sa na medziinštitucionálnych fórach 
navzájom neinformujú o ukazovateľoch týkajúcich 
sa výmer alebo nákladov. Údaje uvedené 
v ročných pracovných dokumentoch o budovách 
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Číslo a názov 
správy Č. 

Bod 
osobitnej 

správy 

Miera 
prijatia 

Rozsah vykonania 

Miera 
včasnosti V plnej 

miere 

Vo 
väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Nie je možné 
vyvodiť záver 

Už nie je 
relevantné 

neumožňujú vypočítať alebo porovnať ukazovatele 
týkajúce sa výmery alebo nákladov. 

5c) 101  x       

Európska centrálna banka (ECB) 

1 (prvý 
odsek) 

93  x       

1 (druhý 
odsek) 

93  x       

2i) 94       x  

2ii) 94       x  

Zdroj: EDA. 
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Príloha 3.3 – Osobitné správy, z ktorých boli všetky 
odporúčania adresované Komisii vykonané v plnej miere alebo 
vo väčšine ohľadov 

o Osobitná správa 05/2018 – Energia z obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj
vidieka: významný potenciál synergií, avšak zväčša nezrealizovaný

o Osobitná správa 07/2018 – Predvstupová pomoc EÚ pre Turecko: doteraz len
skromné výsledky

o Osobitná správa 08/2018 – Podpora EÚ na produktívne investície v podnikoch –
potreba zamerať viac pozornosti na trvalosť

o Osobitná správa 11/2018 – Nové možnosti financovania projektov rozvoja vidieka:
jednoduchšie, ale bez zamerania na výsledky

o Osobitná správa 12/2018: – Širokopásmové pripojenie v členských štátoch EÚ:
napriek pokroku nebudú všetky ciele stratégie Európa 2020 splnené

o Osobitná správa 14/2018 – Chemické, biologické, rádiologické a jadrové centrá
excelentnosti EÚ: potrebný je väčší pokrok

o Osobitná správa 15/2018 – Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl
v Nigeri a Mali: dosiahol sa len obmedzený a pomalý pokrok

o Osobitná správa 20/2018 – Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba
zmeniť zameranie podpory EÚ

o Osobitná správa 21/2018 – Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období
2014 – 2020 sa stále zameriava najmä na výstupy

o Osobitná správa 23/2018 – Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá
dostatočnú ochranu

o Osobitná správa 24/2018 – Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu
uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu
v EÚ: k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo

o Osobitná správa 26/2018 – Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo
ich spôsobilo?

o Osobitná správa 35/2018 – Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ
implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie

Poznámka: Z tohto zoznamu sú vynechané štyri odporúčania, ktoré si nevyžadovali posúdenie stavu 
vykonávania, pretože už neboli relevantné, a 16 odporúčaní, ktorých lehota ešte v čase našej následnej 
kontroly neuplynula. 
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Príloha 

Kontrola prijatia následných opatrení na základe odporúčaní z kapitoly 3 výročnej správy za rok 2018 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 3.1 – Komisia by mala v programových 
vyhláseniach podporovať začlenenie ukazovateľov, ktoré: 
 

a) prostredníctvom lepšej rovnováhy medzi vstupmi,
výstupmi, výsledkami a vplyvmi poskytujú relevantnejšie
informácie o dosiahnutých výsledkoch výdavkových
programov EÚ. 

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia k 
rozpočtu na rok 2023. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.1 – Komisia by mala v programových 
vyhláseniach podporovať začlenenie ukazovateľov, ktoré: 
b) sú jasne prepojené s činnosťami financovanými
prostredníctvom výdavkových programov EÚ. 

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia k 
rozpočtu na rok 2023. 

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 3.1 – Komisia by mala v programových 
vyhláseniach podporovať začlenenie ukazovateľov, ktoré: 
c) odrážajú skôr dosiahnuté výsledky výdavkových programov
EÚ než výkonnosť Komisie a iných orgánov, ktoré ich 
vykonávajú, 

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k rozpočtu na rok 2023. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.1 – Komisia by mala v programových 
vyhláseniach podporovať začlenenie ukazovateľov, ktoré: 
d) zahŕňajú programové ciele.

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k rozpočtu na rok 2023. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.2 – Komisia by mala navrhnúť výkonnostné 
rámce pre všetky programy s nasledujúcimi charakteristikami 
ukazovateľov výkonnosti, aby bolo možné vypočítať pokrok 
smerom k cieľu od východiskovej hodnoty pre všetky 
ukazovatele. Ak sa Komisia domnieva, že v prípade 
špecifického ukazovateľa to nemá význam, mala by svoje 
rozhodnutie vysvetliť v programových vyhláseniach. 
a) kvantitatívne východiskové hodnoty, pri ktorých sa uvádza
rok pre východiskovú hodnotu.

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k rozpočtu na rok 2023. 

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 3.2 – Komisia by mala navrhnúť výkonnostné 
rámce pre všetky programy s nasledujúcimi charakteristikami 
ukazovateľov výkonnosti, aby bolo možné vypočítať pokrok 
smerom k cieľu od východiskovej hodnoty pre všetky 
ukazovatele. Ak sa Komisia domnieva, že v prípade 
špecifického ukazovateľa to nemá význam, mala by svoje 
rozhodnutie vysvetliť v programových vyhláseniach. 

b) kvantitatívne čiastkové ciele.

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k  rozpočtu na rok 2023. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.2 – Komisia by mala navrhnúť výkonnostné 
rámce pre všetky programy s nasledujúcimi charakteristikami 
ukazovateľov výkonnosti, aby bolo možné vypočítať pokrok 
smerom k cieľu od východiskovej hodnoty pre všetky 
ukazovatele. Ak sa Komisia domnieva, že v prípade 
špecifického ukazovateľa to nemá význam, mala by svoje 
rozhodnutie vysvetliť v programových vyhláseniach. 

c) kvantitatívne ciele, pri ktorých sa uvádza rok pre cieľovú
hodnotu.

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k  rozpočtu na rok 2023. 

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 3.2 – Komisia by mala navrhnúť výkonnostné 
rámce pre všetky programy s nasledujúcimi charakteristikami 
ukazovateľov výkonnosti, aby bolo možné vypočítať pokrok 
smerom k cieľu od východiskovej hodnoty pre všetky 
ukazovatele. Ak sa Komisia domnieva, že v prípade 
špecifického ukazovateľa to nemá význam, mala by svoje 
rozhodnutie vysvetliť v programových vyhláseniach. 

d) údaje s požadovanou úrovňou kvality, aby sa dal ľahko
vypočítať pokrok od východiskovej hodnoty smerom k cieľu.

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k rozpočtu na rok 2023. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.3 – Komisia by sa mala snažiť získať včasné 
informácie o výkonnosti pre všetky ukazovatele výkonnosti, 
napríklad zavedením nových nástrojov podávania správ na 
internetových platformách. 

Dátum vykonania: začiatok projektov v roku 2021. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.4 – Komisia by mala zdokumentovať 
navrhované ciele, aby mohol rozpočtový orgán posúdiť ich 
úroveň ambícií. Patrí sem navrhnutie cieľov pre všetky 
ukazovatele vo výdavkových programoch. 

Dátum vykonania: 2022, keď vydáva programové vyhlásenia 
k  rozpočtu na rok 2023. 

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonané 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2018 

Odporúčanie 3.5 – Komisia by mala ďalej zlepšovať prehľad 
výkonnosti programov, najmä prostredníctvom: 
a) používania jednej metódy výpočtu pokroku od
východiskovej hodnoty smerom k cieľu. Ak sa Komisia
domnieva, že v prípade špecifického ukazovateľa to nie je
možné, mala by svoj prístup vysvetliť v prehľade výkonnosti
programov.

Dátum vykonania: vydanie prehľadu výkonnosti programov 
v roku 2021. 

X 

2018 

Odporúčanie 3.5 – Komisia by mala ďalej zlepšovať prehľad 
výkonnosti programov, najmä prostredníctvom: 
b) vysvetľovania dôvodov použitých pri výbere ukazovateľov
výkonnosti pre jednotlivé programy. 

Dátum vykonania: vydanie prehľadu výkonnosti programov 
v roku 2021. 

X 
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Odpovede inštitúcií na správu 
Európskeho dvora audítorov 

o výkonnosti rozpočtu EÚ
– stav na konci roka 2021

140



Obsah 
Strana 

Kapitola 1 Začlenenie horizontálnych politických priorít 
Komisie do rozpočtu EÚ

Odpovede Európskej komisie 142 

Kapitola 2 Výkonnostný rámec pre horizontálne politické 
priority Komisie

Odpovede Európskej komisie 147 

Kapitola 3 Kontrola prijatia opatrení na základe 
odporúčaní

Odpovede Európskej komisie 153 

Odpovede Európskej centrálnej banky 164

Príloha Kontrola prijatia opatrení na základe 
odporúčaní z kapitoly 3 výročnej správy za rok 
2018

Odpovede Európskej komisie 165 

141



ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI 

ROKA 2021 

„KAPITOLA 1 – ZAČLENENIE HORIZONTÁLNYCH POLITICKÝCH 

PRIORÍT KOMISIE DO ROZPOČTU EÚ“ 

ÚVOD K ODOPOVEDIAM KOMISIE 

Komisia víta zameranie výročnej správy EDA o výkonnosti za rok 2021 na uplatňovanie hľadiska 
jednotlivých politík. 

Uplatňovanie hľadiska je pre Komisiu základným nástrojom na dosiahnutie horizontálnych cieľov, 
ako je boj proti zmene klímy alebo snaha o rodovo rovnoprávnejšiu spoločnosť, pričom sa 
zachováva výrazné zameranie jej výdavkových programov na dosiahnutie konkrétnych cieľov EÚ 
v príslušných oblastiach politiky. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027, 
o uplatňovaní hľadiska sa rokovalo so spoluzákonodarcami a výsledná dohoda bola zakotvená
v medziinštitucionálnej dohode. Tou sa riadi Komisia pri vykonávaní VFR na roky 2021 – 2027.

Ako sa uznáva v správe EDA (bod 1.14), medziinštitucionálna dohoda zaväzuje Komisiu, aby 
v rôznych oblastiach v rôznej miere presadzovala uplatňovanie hľadiska. Okrem politických úvah 
tieto odlišnosti odrážajú aj obmedzenia zdrojov a informačných systémov. Zatiaľ čo v prípade 
niektorých priorít, ako je klíma a biodiverzita, existujú určité explicitné záväzky týkajúce sa 
sledovania výdavkov vynaložených na vstupe, v žiadnej oblasti sa záväzky nerozširujú na meranie 
výsledkov (na rozdiel od vstupov). 

Okrem medziinštitucionálnej dohody Komisia uverejnila svoju ambíciu týkajúcu sa výkonnostného 
rámca pre rozpočet vrátane začlenených priorít, a to v oznámení o výkonnostnom rámci pre 
rozpočet EÚ z júna 2021 [COM(2021) 366, k dispozícii na adrese: https://europa.eu/!8DF8RG]. Toto 
oznámenie poskytuje základ pre ambiciózny pracovný program vrátane pilotných projektov na 
meranie súhrnných výsledkov dosiahnutých v konkrétnych oblastiach prostredníctvom všetkých 
intervencií financovaných z rozpočtu EÚ. Práca v tejto oblasti v súčasnosti napreduje. Komisia je síce 
naďalej plne odhodlaná dodržiavať svoj záväzok, pokrok v tejto oblasti sa však spomalil v dôsledku 
bezprecedentných kríz a otrasov, ktoré vznikli počas prijímania VFR a po ňom, pričom si vyžadovali 
plnú pozornosť zo strany Komisie. Vzhľadom na okolnosti a z toho vyplývajúce obmedzenia sa 
Komisia zamerala na zabezpečenie dodržiavania svojich právnych povinností. 

Výkonnostný rámec pre akýkoľvek výdavkový program EÚ nemusí z metodického hľadiska 
obsahovať konkrétne ciele ani ukazovatele priamo spojené s horizontálnymi prioritami (na rozdiel 
od priorít špecifických pre daný program). Konečné súbory konkrétnych cieľov, ako aj kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti zahrnuté v základných aktoch jednotlivých výdavkových programov EÚ sú 
v každom prípade výsledkom procesu rokovaní so spoluzákonodarcami. Komisia sa takisto pokúsila 
znížiť počet konkrétnych cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre návrh VFR na roky 2021 –
 2027 a úzko ich prepojiť, a to aj v reakcii na príslušné odporúčanie EDA (odporúčanie 3 z výročných 
správ EDA za rozpočtový rok 2017). Na základe toho Komisia neočakáva, že kľúčové ukazovatele 
výkonnosti sa budú akýmkoľvek spôsobom komplexne vzťahovať na horizontálne priority či dokonca 
na ciele udržateľného rozvoja. 

142



V tomto kontexte si podávanie správ o vplyve rôznych výdavkových programov vyžaduje opatrný 
prístup k zhrnutiu dostupných informácií. 

V niektorých bodoch (napr. v bodoch 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12) EDA odkazuje na 
zistenia z niektorých svojich predchádzajúcich správ. Odpovede Komisie na tieto zistenia uvedené 
v týchto správach zostávajú v platnosti. 

ZAČLENENIE HORIZONTÁLNYCH POLITICKÝCH PRIORÍT DO 
VYBRANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROGRAMOV EÚ 

Rámec na riešenie horizontálnych politických priorít vo VFR na roky 2021 – 2027 

1.17. Ako uznáva EDA, medziinštitucionálna dohoda nezaväzuje Komisiu, aby sledovala príspevok

všetkých výdavkov EÚ na digitálnu transformáciu. Z tohto dôvodu sa takéto sledovanie v súčasnosti 
neuskutočňuje. 

Metódy na sledovanie výdavkov pre niektoré horizontálne politické priority 

Klíma 

1.29. Komisia sa dôsledne zameriava na zhodnotenie príspevkov spoločnej poľnohospodárskej

politiky čo najspoľahlivejším a vedecky podloženým spôsobom, pričom zároveň prihliada na to, že 
metodika sa musí jednoducho vykonávať a malo by sa zabrániť neprimeranej administratívnej 
záťaži. Komisia súhlasí so zmenou váhových koeficientov uvedených v článku 100 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) 2021/2115, ak je takáto úprava odôvodnená na účely presnejšieho sledovania výdavkov na 
environmentálne a klimatické ciele. 

1.31. Komisia aktualizovala svoju metodiku sledovania výdavkov na biodiverzitu v súlade so

štúdiou uverejnenou v máji 2022 a uplatnila ju v celom rozpočte EÚ v kontexte výročnej správy 
o riadení a výkonnosti za rok 2021/návrhu rozpočtu na rok 2023.

Rodová rovnosť 

1.36. Komisia sa vedome rozhodla zahrnúť do svojej metodiky sledovania výdavkov súvisiacich

s rodovou rovnosťou aj intervencie/činnosti v rámci programov, ktoré nemusia mať vo svojich 
základných aktoch stanovené ciele rodovej rovnosti a/alebo požiadavky na údaje o ukazovateľoch 
rozčlenené podľa pohlavia. Je to preto, že na jednej strane už boli prijaté základné akty pre VFR na 
roky 2021 – 2027 (v záujme uvedenia rozsahu, v akom obsahujú ciele rodovej rovnosti alebo 
požiadavky na údaje) a na druhej strane programy poskytujú dostatočné odôvodnenie skutočného 
príspevku, ktorý v praxi zabezpečia, bez ohľadu na stanovenie ukazovateľov v ich základnom akte. 

1.37. Komisia na svojom verejnom webovom sídle poskytuje všetky informácie potrebné pre

zainteresované strany, ktoré majú záujem získať jednotnú súhrnnú (váženú) hodnotu nominálneho 
príspevku rozpočtu EÚ k posilneniu rodovej rovnosti. Priradenie váh v rámci nástroja EIGE, ako aj 
nariadenia o spoločných ustanoveniach je umelo vytvorené, predstavuje iba metodický predpoklad 
a všeobecne sa uznáva, že je jedným zo spôsobov odhadu/približovania sa skutočnej sume 
predmetnej intervencie, ktorá je v skutočnosti vlastne venovaná podpore rodovej rovnosti. 
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Ciele udržateľného rozvoja 

1.39. V súlade s medziinštitucionálnou dohodou pripojenou k VFR na roky 2021 – 2027 sa

Komisia zaviazala zohľadniť ciele udržateľného rozvoja vo všetkých príslušných programoch (pozri 
bod 1.14). Komisia preukázala, že tento záväzok dodržiava tým, že vo svojich správach uviedla 
príklady spôsobov, ako sa prostredníctvom príslušných programov ďalej podporujú príslušné ciele 
udržateľného rozvoja. 

PODÁVANIE SPRÁV O DOSAHOVANÍ HORIZONTÁLNYCH 
POLITICKÝCH PRIORÍT 

1.41. Komisia opätovne zdôrazňuje, že sa odhodlala podať správu o záväzkoch prijatých v rámci

medziinštitucionálnej dohody v súvislosti s horizontálnymi prioritami,  ktoré sa zaviazala začleniť, 
hoci v rôznej miere. Žiadny zo záväzkov sa v tomto momente nerozširuje na meranie – či dokonca 
na dosahovanie – samotných výsledkov. Komisia však pevne zastáva názor, že meranie výsledkov 
v súhrne rozmanitých intervencií financovaných z rozpočtu je v oblastiach, v ktorých sa uplatňuje 
hľadisko, dôležité. 

Na tento účel spustila pilotný projekt na stanovenie potrebných metodík s prihliadnutím na príslušné 
obmedzenia. Komisia vždy zdôrazňovala, že  dosahovanie výsledkov nad rámec tých, ku ktorým  sa 
zaviazala, podlieha  z administratívneho hľadiska  obmedzeniam zdrojov. Pokrok v tejto oblasti bol 
takisto nepriaznivo ovplyvnený potrebou, aby Komisia zvládla bezprecedentné krízy a otrasy, ktoré 
vznikli počas prijímania VFR alebo po ňom. 

Podávanie správ o pokroku pri dosahovaní cieľov v oblasti uplatňovania hľadiska 

v rámci výročnej správy o riadení a výkonnosti 

1.43. Prvá zarážka – plánované rozsahy, v akých majú byť horizontálne priority uvedené v tejto

správe začlenené Komisiou, sú odlišné. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa uvádza, že 
rozsah začlenenia kľúčových všeobecných politických cieľov do rozpočtových programov EÚ je 
v plnej miere v súlade s plánmi/so záväzkami Komisie. 

Druhá zarážka – ako sa vysvetľuje napríklad v odpovediach Komisie na osobitnú správu EDA 
o výdavkoch v oblasti klímy v rámci VFR na roky 2014 – 2020, odhad Komisie týkajúci sa príspevku
rozpočtu EÚ k adaptácii na zmenu klímy v súčasnom roku, ale aj v minulosti a budúcnosti, vždy
odráža najlepšie dostupné informácie. Komisia je odhodlaná aktualizovať svoj odhad, keď budú
k dispozícii nové informácie, a transparentným spôsobom poskytnúť všetky informácie, z ktorých
vychádza jej odhad.

Tretia zarážka – pokiaľ ide o vyhlásenie EDA v tretej zarážke v bode 1.43, Komisia poznamenáva, že 
pri opise rozsahu, v akom aktualizovala metodiku sledovania biodiverzity, Komisia použila príslovku 
„do veľkej miery“ presne z toho dôvodu, aby uviedla, že aktualizácia sa týkala väčšiny, ale nie 
všetkých programov. 

Štvrtá zarážka – v predchádzajúcich správach EDA vyslovil námietku voči rozpočtu EÚ v dôsledku 
tvrdenia, že je vo veľkej miere rodovo neutrálny. Pilotné uplatňovanie metodiky však ukázalo, že 
väčšina rozpočtu EÚ má potenciál pozitívne prispieť k rodovej rovnosti. Nie je to v rozpore 
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s tvrdením EDA, že je známe, že približne 4 % rozpočtu EÚ prispieva k posilneniu rodovej rovnosti. 
Komisia si ujasnila, že činnosti označené ako „0*“ majú potenciál prispieť, ale v žiadnom prípade nie 
sú toho zárukou, a že zistenie, do akej miery prispievajú (a dokonca aj znak takéhoto prípadného 
príspevku), si vyžaduje ďalšiu analýzu a údaje. Treba pripomenúť, že metodika je nová a uplatňuje 
sa prvýkrát, a to len na pilotnom základe, takže existuje dostatok priestoru na ďalší rozvoj. 

1.44. Prvá zarážka – pozri odpoveď Komisie na bod 2.15.

Druhá zarážka – Komisia pridelila programu ESF+ vo výročnej správe o riadení a výkonnosti 
maximálne bodové hodnotenie 1, pričom uznala skutočnosť, že rodová rovnosť bola významným 
cieľom pri navrhovaní zložky podliehajúcej zdieľanému riadeniu. Konkrétnejšie ide o to, že 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti predstavuje horizontálnu zásadu stanovenú v programe 
ESF+. Musí sa zohľadniť počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia všetkých 
programov ESF+. Okrem toho sú členské štáty v rámci zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu povinné programovať cielené opatrenia zamerané na zvýšenie udržateľnej účasti žien na 
zamestnaní a na dosiahnutie ich výraznejšieho postupu v ňom, pričom všetky kritériá výberu 
a postupy v súvislosti s programom ESF+ musia zabezpečiť rodovú rovnosť. Napokon sa všetky 
osobné údaje a ukazovatele v rámci programu ESF+ rozdelia podľa pohlavia. 

Pokiaľ ide o jeho skutočné záväzky v roku 2021 týkajúce sa rodovej rovnosti, ktoré sú uvedené 
v programovom vyhlásení, tieto záväzky mali bodové hodnotenie 0 z dôvodu, že vykonávanie sa 
nezačalo a neboli prijaté žiadne programy členských štátov. 

Informácie o tom, či výdavky prispievajú k niekoľkým prioritám súčasne 

1.45. Komisia opakuje, že namiesto dvojitého započítania (s negatívnou konotáciou) je vhodné

odkazovať na synergie vždy, keď jedna činnosť prispieva k viac ako jednému cieľu. 

Meranie výsledkov 

1.50. Pozri odpoveď Komisie na bod 2.48.

1.51. Komisia si stanovila ambíciu presiahnuť počas vykonávania VFR na roky 2021 – 2027

rámec záväzkov uvedených v medziinštitucionálnej dohode, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska. 
Tempo pokroku v tejto oblasti závisí od dostupných zdrojov. Niekoľko nepredvídaných udalostí, ktoré 
nastali počas prijímania VFR a po ňom, si vyžadovalo komplexnú reakciu Komisie, a to aj 
prostredníctvom preorientovania plnenia rozpočtu. 

Bez toho, aby bola dotknutá dôslednosť fínskeho príkladu, sa Komisia domnieva, že pri 
rovnocennom porovnaní by sa musela zohľadniť celá škála činností, ktoré sú podporované 
z rozpočtu EÚ, v porovnaní s činnosťami podporovanými fínskou rozvojovou politikou. Komisia 
stanovila spoločné ukazovatele pre konkrétne politiky, ako je politika súdržnosti alebo Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti. Výzvou je disponovať homogénnymi ukazovateľmi, ktoré sa môžu 
uplatňovať v rámci celej škály činností financovaných z rozpočtu EÚ. 

Preskúmanie predložených informácií Komisiou 

1.52. Komisia je plne odhodlaná prezentovať vo svojich správach kvalitné informácie

o výkonnosti. Z tohto záväzku takisto vyplýva, že keď sa zistia chyby, Komisia ich opraví
transparentným spôsobom.
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Príloha 1.1 – Začlenenie horizontálnych politických priorít do posúdení 

vplyvu 

Komisia v posúdení vplyvu nepovažovala biodiverzitu za kľúčovú horizontálnu prioritu pre program 

Digitálna Európa. V posúdení vplyvu na strane 65 sa uvádza možnosť, že program Digitálna Európa 
by mohol vytvoriť synergiu s programom LIFE. 

Príloha 1.3 – Výdavkové ciele vymedzené pre horizontálne politické 

priority 

V súlade s prílohou 2.2 ku kapitole 2 nemá program Digitálna Európa vo svojom právnom základe 
stanovený cieľ týkajúci sa výdavkov v oblasti klímy. 

146



ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI 

ROKA 2021 

„KAPITOLA 2 – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC PRE HORIZONTÁLNE 

POLITICKÉ PRIORITY KOMISIE“ 

ÚVOD 
2.3. Komisia sa vo svojom podávaní správ o plnení rozpočtu usiluje dosiahnuť rovnováhu medzi

komplexnosťou a stručnosťou, aby bolo samotné podávanie správ naďalej užitočné a zrozumiteľné. 
Pri rozhodovaní o tom, aké druhy informácií a úroveň podrobnosti sa poskytnú, Komisia vychádza 
z dohody dosiahnutej spoluzákonodarcami v medziinštitucionálnej dohode zo 16. decembra 2020 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení.
Znamená to, že nie všetky prierezové oblasti sa vykazujú rovnakým spôsobom.

Vzhľadom na to výročná správa o riadení a výkonnosti za rok 2021 zahŕňa podrobné informácie 
o novej pilotnej metodike na sledovanie príspevku k rodovej rovnosti. Príspevok k plneniu cieľov
udržateľného rozvoja OSN sa určuje prostredníctvom podávania správ o konkrétnych názorných
príkladoch.

ZAČLENENIE PRIORÍT V OBLASTI KLÍMY A BIODIVERZITY DO 
VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA 

Príspevok rozpočtu EÚ určený na klímu a biodiverzitu 

2.9. – 2.12. Pokiaľ ide o vykazovanie výdavkov v oblasti klímy, Komisia odkazuje na svoje

odpovede na osobitnú správu EDA 9/2022 o výdavkoch v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 
2014 – 2020. 

Pokiaľ ide o biodiverzitu, Komisia v júni 2022 uverejnila svoju novú metodiku sledovania 
biodiverzity1 založenú na rozsiahlej externej štúdii2 s cieľom zabezpečiť spoľahlivé sledovanie 
a riešenie nedostatkov, ktoré boli identifikované prostredníctvom ex post posúdenia 
predchádzajúcej metodiky sledovania a osobitných odporúčaní. [1][2] V rámci novej metodiky sa 
nesledujú výdavky, ktoré môžu byť škodlivé pre biodiverzitu, keďže prístup VFR na roky 2021 –
 2027 sa zameriava na zavedenie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci fondov 
a programov EÚ. 

Podávanie správ o príspevku rozpočtu EÚ určenom na klímu a biodiverzitu 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf. 
2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562.
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2.14. Komisia je plne odhodlaná prezentovať vo svojich správach kvalitné informácie o výkonnosti

a pokračovala v zvyšovaní spoľahlivosti a kvality poskytnutých informácií. Z tohto záväzku takisto 
vyplýva, že keď sa zistia chyby, Komisia ich vykazuje transparentným spôsobom. 

Korigendum sa týka len zväzku II (prílohy 1 a 4). Keďže chyby sa opravili, Komisia je presvedčená, 
že vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa teraz vykazujú najaktuálnejšie a najpresnejšie 
informácie. 

2.15. Komisia konštatuje, že sledovanie klímy sa zaviedlo v období 2014 – 2020 a už bolo

predmetom osobitnej správy EDA 9/2022. Komisia odkazuje aj na svoje odpovede na osobitnú 
správu č. 31/2016. 

V záujme konzistentnosti Komisia uplatňuje rovnakú metodiku aj na súčasné prechodné obdobie. 
Od 1. januára 2023 sa začne vykonávanie novej SPP a uplatňovanie metodiky sledovania výdavkov 
v oblasti klímy na obdobie 2023 – 2027 podľa ustanovení článku 100 nariadenia (EÚ) 2021/2115. 

2.16. Komisia odkazuje na svoje odpovede v osobitnej správe EDA 13/2020.

2.18. Podľa medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 20203 je Komisia povinná zohľadniť

prekrývanie, pričom tak robí pravidelne. Komisia napríklad nevylúči činnosť, ktorá sa identifikuje ako 
činnosť, ktorá prispieva k riešeniu zmeny klímy, zo skupiny činností, pri ktorých posudzuje ich 
(potenciálny) prínos k obnove biodiverzity, a to práve z dôvodu, že sa domnieva, že dosiahnutím 
týchto dvoch cieľov sa môžu veľmi ľahko vytvoriť synergie. 

Podávanie správ o presnom rozsahu takéhoto prekrývania (ktoré sa v medziinštitucionálnej dohode 
nevyžaduje) je technicky zložité a na základe súčasných systémov neuskutočniteľné, pretože rôzne 
horizontálne priority sa sledujú na rôznych úrovniach podrobnosti, pričom sa využívajú rôzne 
mechanizmy a IT systémy. 

2.19. Komisia zohľadnila všetky prípady prekrývania, ktoré uviedol EDA v bode 2.19, ako sa

vyžaduje v medziinštitucionálnej dohode. 

Sledovanie výdavkov a využívanie odhadov pri vykazovaní pokroku 

2.23. – 2.24. Ako sa vysvetlilo v odpovediach na osobitnú správu o výdavkoch v oblasti klímy

v rokoch 2014 – 2020, skutočnosť, že rozpočet EÚ zahŕňa činnosti, ktoré majú viacročný charakter 
a vykonávajú sa veľmi rozličnými spôsobmi, znamená, že jedinou možnosťou, ako poskytovať ročný 
odhad príspevku rozpočtu EÚ k riešeniu zmeny klímy v skutočnom čase, je sčítať výdavky, ktoré sú 
v rôznych fázach výdavkového cyklu. Práve z tohto dôvodu Komisia pravidelne aktualizuje aj údaje 
z minulosti vzhľadom na všetky nové informácie, ktoré sú k dispozícii. 

2.25. V dôsledku identifikovaného rizika, že sa v rokoch 2023 – 2024 nedosiahne cieľ 35 %,

pokiaľ ide o výdavky súvisiace s klímou, programovacie subjekty posilnili investície do opatrení 
v oblasti klímy na jeseň 2022 v pracovnom programe GR RTD. Konečný ex ante odhad je na úrovni 
35,6 % (približne 170 miliónov EUR nad cieľom 35 %). 

3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29. 
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ZAČLENENIE RODOVEJ ROVNOSTI DO VÝKONNOSTNÉHO 
RÁMCA 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 

2.31. Komisia konštatuje, že audit týkajúci sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte

EÚ, na ktorý odkazuje EDA (osobitná správa 10/20214) a ktorý bol uverejnený v máji 2021, sa 
vzťahoval najmä na zostavenie VFR na roky 2014 – 2020. 

Príspevok rozpočtu EÚ k podpore rodovej rovnosti 

2.35. Pokiaľ ide o ESF+, Komisia uznáva, že text uvedený v bode 2.35, sa objavil v dôsledku

administratívnej chyby (z technických dôvodov sa tento odkaz ručne uviedol v tabuľke a v týchto 
dvoch prípadoch sa náležite neaktualizoval). Jediný odkaz v tabuľke by mal znieť „Konsolidované 
informácie o vykonaných ročných záväzkoch (spolu za bodové hodnotenie podľa programu 
v miliónoch EUR). 

Pokiaľ ide o odkaz z programového vyhlásenia programu Horizont Európa v bode 2.35, Komisia by 
chcela objasniť, že odkazuje na potrebu vyvinúť špecializovaný systém špecifický pre program 
Horizont Európa s cieľom označiť činnosti programu a pridelené rozpočtové prostriedky, aby sa 
mohli vykazovať podľa novo vyvinutej metodiky Komisie, podľa ktorej sa vykonáva celkové 
vykazovanie v časti 6.4. 

2.36. Vykázané sumy určené na rodovú rovnosť sa týkajú vykonaných ročných záväzkov za každý

program (spolu za bodové hodnotenie podľa programu v miliónoch EUR). Celkové záväzky vykázané 
v bodovom hodnotení (bodových hodnoteniach), na základe ktorého program spĺňa požiadavky, sa 
rovnajú sume záväzkov v rámci vykonávania schváleného rozpočtu v roku 2021. Na účely metodiky 
sa sumy prispievajúce k podpore rodovej rovnosti v rámci programu REACT-EU nevykazujú. 

Údaje relevantné z hľadiska rodovej rovnosti boli aktualizované v obmedzenom počte prípadov, aby 
sa zachytili aktuálnejšie informácie poskytnuté zodpovednými generálnymi riaditeľstvami (GR). 

2.38. Informácie o sumách prispievajúcich k podpore rodovej rovnosti boli dostupné

transparentným spôsobom pre všetky jednotlivé programy. Komisia uznáva, že v návrhu rozpočtu 
na rok 2023 a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti týkajúcej sa súm prispievajúcich k rodovej 
rovnosti (hodnotenia 1 a 2) sa ešte neposkytli žiadne konsolidované informácie. Komisia zabezpečí, 
aby konsolidované informácie boli k dispozícii už v návrhu rozpočtu na rok 2024. 

Pokiaľ ide o zoznam maximálneho bodového hodnotenia prideleného za program, Komisia určila, že 
tento rozdiel vyplýva z týchto skutočností: 

Hodnotenie 1: zo započítania ESF+ do hodnotenia 1 (zložka podliehajúca zdieľanému riadeniu). Je 
to preto, že bodové hodnotenie sa prideľuje striktne na základe návrhu/výkonnostného rámca 
programu, a nie podľa sumy záväzkov za rok 2021 (v prípade zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu sa táto suma rovná 0 EUR vzhľadom na nedostatočné programovanie/vykonávanie). 
Vzhľadom na neskoré prijatie nariadenia o ESF+ (jún 2021) a prioritu, ktorú orgány členských štátov 
udelili iným nástrojom na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 (REACT-EU, Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus CRII a CRII+), sa prijatie 

4  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_SK.pdf. 
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programov ESF+ v rámci zdieľaného riadenia oneskorilo do roku 2022 a tranža pridelených 
rozpočtových prostriedkov na rok 2021 sa preprogramovala. V dôsledku toho sa neprijali žiadne 
výdavky, ktoré sa odhadli alebo naprogramovali v roku 2021 v rámci zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu . Tabuľka so sumami v programovom vyhlásení sa preto aktualizuje na základe 
prijatia všetkých programov ESF+. 

Hodnotenie 0*: V prípade Európskeho obranného fondu sa známka konzervatívne revidovala na 
hodnotenie 0 (z hodnotenia 0*). V návrhu rozpočtu na rok 2023 je preto 29 programov 
s hodnotením 0*. 

2.40. V sčítaní súm s hodnoteniami 0*, 1 a 2 Komisia odkazuje osobitne na program, ktorý buď

prispieva (hodnotenie 1 a/alebo 2), alebo má potenciál prispievať (hodnotenie 0*). Toto je v súlade 
s vymedzením rôznych bodových hodnotení. Toto sčítanie slúži na zdôraznenie potenciálneho 
významu, ktorý má rozpočet EÚ pre rodovú rovnosť, a potreby jeho ďalšej mobilizácie v tomto 
smere v súčasnom VFR, ak je to možné. 

2.41. Komisia sa rozhodla použiť hodnotenie 0* s cieľom udržať v centre pozornosti činnosti, ktoré

majú potenciál prispievať k rodovej rovnosti, aby sa skutočné vykonávanie rozpočtu v maximálnej 
možnej miere zameralo na maximálny možný počet výsledkov podporujúcich rodovú rovnosť. 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) takisto plánuje toto predbežné hodnotenie 0*. Komisia 
veľmi jasne uviedla, že toto hodnotenie sa môže v budúcnosti zmeniť na hodnotenie 0, 1 alebo 2, 
len ak bude existovať podporná analýza/údaje. 

2.42. Vo všetkých programoch sa poskytuje odôvodnenie prideleného bodového hodnotenia

v pododdiele „Kľúčové úspechy a výkonnosť“, ktorý zahŕňa prehľad významu programu na základe 
odbornej literatúry a, v relevantných prípadoch, o tom, akým spôsobom je rodová rovnosť 
zohľadnená v jeho právnom základe/výkonnostnom rámci/pracovných plánoch. Jedinou výnimkou je 
programové vyhlásenie Mechanizmu spravodlivej transformácie a čiastočne programové vyhlásenie 
programu EU4Health, kde sa poskytuje vysvetlenie len k jednému z dvoch bodových hodnotení. 
V prípade, že sa pridelilo len hodnotenie 0*, sa v programových vyhláseniach nemusí poskytnúť 
vysvetlenie tohto hodnotenia (napríklad v prípade inovačného fondu). Je to v súlade s metodikou, 
podľa ktorej sa odôvodnenie vyžaduje v prípade pridelenia hodnotení 0, 1 a 2. 

2.43. Prvá zarážka – Pokiaľ ide o príspevky cieľa udržateľného rozvoja č. 5, ktorý sa týka rodovej

rovnosti, Komisia pripomína, že programy s hodnotením 0* majú pravdepodobný, ale ešte nejasný 
dosah na rodovú rovnosť. V štádiu, keď väčšina programov ešte nevstúpila do fázy 
programovania/vykonávania, by konkrétne názorné príklady ich príspevku k cieľu udržateľného 
rozvoja č. 5, ako sa vyžaduje v rozpočtovom obežníku, pochopiteľne existovali vo veľmi malom 
počte týchto programov. 

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 2.42. 

Výdavkové ciele a ukazovatele rodovej rovnosti 

2.44. Stanovenie výdavkových cieľov v tejto oblasti nie je v krajinách OECD rozšírenou praxou, a to

ani v tých najvyspelejších, keďže takéto ciele prinášajú výhody aj nevýhody (pozri publikáciu OECD 
o rodovom rozpočtovaní v krajinách OECD na stránke https://www.oecd.org/gender/Gender-
Budgeting-in-OECD-countries.pdf).

2.46. Prijatie programov ESF+ v rámci zdieľaného riadenia sa oneskorilo do roku 2022 vzhľadom

na neskoré prijatie nariadenia o ESF+ v júni 2021 a na to, že orgány členských štátov udelili prioritu 
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iným nástrojom na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19. V dôsledku toho sa v čase návrhu 
programového vyhlásenia na rok 2022 vykonávanie nezačalo. 

Údaje rozčlenené podľa pohlavia sa budú uvádzať v správach Komisie po prijatí všetkých programov 
ESF+ a počas ich vykonávania. 

INFORMÁCIE O POKROKU PROGRAMOV EÚ PRI PLNENÍ 
CIEĽOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

2.48. Komisia dodržiava svoje záväzky podľa medziinštitucionálnej dohody v oblasti cieľov

udržateľného rozvoja tým, že každoročne podáva správy v pracovnom dokumente I týkajúcom sa 
príspevku rozpočtu EÚ k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, ktorý je pripojený k návrhu rozpočtu. 
Uskutočňuje sa to prostredníctvom poskytovania prehľadu o súdržnosti politík rozpočtu EÚ vo 
vzťahu k horizontálnemu oddielu, ako aj poskytovania cieľov udržateľného rozvoja, ku ktorým 
prispieva každý program, a to aj zahrnutím názorných príkladov uvedeného príspevku v osobitnom 
oddiele jednotlivých programových vyhlásení. 

Podávanie správ o príspevku rozpočtu k plneniu cieľov udržateľného rozvoja 

2.51. Pokiaľ ide o ciele udržateľného rozvoja vo všeobecnosti, pozri odpoveď Komisie na bod 2.48.

Pokiaľ ide o ciele udržateľného rozvoja v oblasti klímy, Komisia má svoj vlastný rámec pre 
podávanie správ, ktorý považuje za spoľahlivý, a plánuje investovať do jeho posilnenia v súvislosti 
s podávaním správ o dosahoch, a to aj v kontexte požiadaviek na podávanie správ, ku ktorým sa 
Komisia zaviazala pri vydaní zelených dlhopisov v rámci nástroja NGEU. 

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

2.59. Podávanie správ o programe Digitálna Európa pokrýva informácie o digitálnej transformácii

dosiahnutej nie v dôsledku začlenenia hľadiska, ale preto, že je súčasťou špecifických cieľov 
programu. 

2.60. Pozri odpoveď Komisie na body 1.1 a 1.48.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

2.62. V aktualizovanom rámci lepšej právnej regulácie sa od roku 2021 zavádza požiadavka

vykonávať rodovú analýzu v posúdeniach vplyvu všetkých príslušných právnych predpisov 
v budúcnosti. 

2.63. Komisia uznáva, že metodika sledovania rodovej rovnosti je novotou a uplatňovala sa len

v pilotnej fáze pred tým, ako sa schválil so spoluzákonodarcami harmonogram 
v medziinštitucionálnej dohode. Existuje priestor na jej zlepšenie a na tento účel sa vyvíja úsilie. 
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Odporúčanie 1 – Lepšie začlenenie horizontálnych politických priorít 

do výkonnostného rámca 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie.

Komisia plánuje podávať správy o výsledkoch svojich prebiehajúcich pilotných projektov v oblasti 
zelenej a digitálnej transformácie a pracovných miest hneď, ako dokončí metodickú prácu, a prijme 
vhodné opatrenia v nadväznosti na tieto výsledky. 

b) Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.

Komisia pracuje na zdokonalení metodiky a na začleňovaní hľadiska rodovej rovnosti do 
programovania súčasných programov. Komisia nemôže prijať záväzok, pokiaľ ide o obsah budúcich 
legislatívnych iniciatív. 

c) Komisia prijíma toto odporúčanie.

2.66. Komisia je plne odhodlaná prezentovať vo svojich správach kvalitné informácie

o výkonnosti. Z tohto záväzku takisto vyplýva, že keď sa zistia chyby, Komisia ich opraví
transparentným spôsobom.

Ako sa vysvetľuje v bode 2.23, Komisia pravidelne aktualizuje svoje odhady výdavkov v oblasti 
klímy vzhľadom na všetky nové informácie, ktoré sú k dispozícii. Ročné odhady v skutočnom čase 
nie sú možné, pretože by to vyžadovalo sčítanie výdavkov, ktoré sú v rôznych fázach výdavkového 
cyklu. 

Odporúčanie 2 – Posilniť podávanie správ o horizontálnych politických 

prioritách vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a v programových 

vyhláseniach 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie.

b) Komisia prijíma toto odporúčanie.

c) Komisia prijíma toto odporúčanie.
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ODPOVEDE KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI 

ROKA 2021 

„KAPITOLA 3 – KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE 

ODPORÚČANÍ“ 

PRIPOMIENKY 

3.8, 3.9 a príloha 3.1. Komisia konštatuje výrazné zvýšenie počtu odporúčaní, na základe

ktorých sa má kontrolovať prijatie opatrení, a to zo 149 v roku 2017 na 255 v roku 2018. Treba to 
chápať v súvislosti so zvýšením počtu osobitných správ, ktoré obsahujú odporúčania určené Komisii. 
Tento počet sa zvýšil z celkovo 20 odporúčaní v roku 2017 na 33 v roku 2018. Ich vykonávanie 
a monitorovanie je preto náročnejšie. Konkrétne, pokiaľ ide o všetky správy uverejnené v roku 2018, 
šesť osobitných správ obsahovalo 15 odporúčaní (t. j. odporúčania a čiastkové odporúčania k nim) 
alebo viac odporúčaní [napr. osobitná správa č. 1/2018: Spoločná pomoc na podporu projektov 
v európskych regiónoch (JASPERS), osobitná správa č. 3/2018: Audit postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe (PMN) a osobitná správa č. 19/2018: Európska vysokorýchlostná železničná sieť]. 
Priemerný počet odporúčaní určených Komisii zostáva stabilný, pričom jedna správa obsahuje 9 –
 10 odporúčaní. 

Komisia konštatuje, že v prípade 28 odporúčaní, ktoré EDA považoval za nevykonané, sa podľa nej 
štyri odporúčania v plnej miere vykonávajú od 23. mája 2022 a že pôvodne neprijala 16 odporúčaní 
a čiastočne prijala dve odporúčania, a to z dôvodov uvedených v uverejnených odpovediach na 
príslušné osobitné správy. 

V podobnom duchu zo 68 odporúčaní, ktoré boli označené „s oneskorením“, nebolo prijatých päť 
odporúčaní. Pokiaľ ide o týchto päť odporúčaní, EDA považuje: jedno odporúčanie za vykonané 
v plnej miere, dve odporúčania za vykonané vo väčšine ohľadov a dve odporúčania za vykonané 
v niektorých ohľadoch. To znamená, že Komisia vykonala opatrenia napriek skutočnosti, že 
odporúčanie nebolo prijaté. Okrem toho 13 odporúčaní bolo pôvodne prijatých len čiastočne. 

3.13. – 3.15. Komisia považuje za mimoriadne dôležité kontrolovať prijatie opatrení a vykonať

všetky prijaté odporúčania. Hoci sa prostredníctvom monitorovacieho systému neumožňuje ďalšie 
monitorovanie, keď sa Komisia domnieva, že dané odporúčanie sa vykonalo, nie je tým dotknutá 
skutočnosť, že Komisia by mohla pokračovať vo vykonávaní opatrení v prípade prebiehajúcich 
iniciatív, ktoré je potrebné vykonávať priebežne (napr. osobitná správa č. 7/2020: Vykonávanie 
politiky súdržnosti, odporúčanie 3, osobitná správa č. 4/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred 
neoprávnenými výdavkami, odporúčanie 4 a osobitná správa č. 2/2017: Rokovanie Komisie 
o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020, odporúčania 2b
a 5). Takéto opatrenia by sa nezohľadnili v databáze Komisie. Okrem toho nie je možné vylúčiť, že
EDA považuje odporúčania za čiastočne vykonané, zatiaľ čo Komisia ich považuje za vykonané
v plnej miere.
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3.20. Rozsah vykonania a včasnosť prijatia následných opatrení treba vnímať v spojení s prijatím

odporúčaní EDA. Komisia sa zaviazala v plnej miere vykonať všetky prijaté odporúčania v časových 
rámcoch stanovených v osobitných správach EDA. To sa však neuplatňuje na odporúčania, ktoré 
Komisia najprv neprijala, a to z dôvodov uvedených v uverejnených odpovediach na príslušnú 
osobitnú správu.

Navyše v niektorých prípadoch si môžu následné opatrenia vyžadovať viac času, než sa pôvodne 
očakávalo, vzhľadom na zložitosť opatrení, legislatívny alebo politický vývoj, obmedzené zdroje, 
vonkajšie faktory, akými je pandémia COVID-19 a opatrenia prijaté v reakcii na túto bezprecedentnú 
krízu, čo si vyžadovalo opätovné stanovenie priorít v súvislosti s mnohými opatreniami. Skutočnosť, že 
odporúčanie nie je vykonané v plnej miere v pôvodne očakávanom dátume dokončenia, neznamená, že 
do tohto dátumu sa neprijalo žiadne opatrenie alebo že sa toto opatrenie napokon v plnej miere 
nevykoná po tomto dátume. 

ZÁVER 

3.22. Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 3.8, a najmä na výrazné zvýšenie počtu

odporúčaní, na základe ktorých sa má kontrolovať prijatie opatrení v súvislosti s osobitnými 
správami uverejnenými v roku 2018, a to v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, preto je ich 
vykonávanie a monitorovanie náročnejšie. 

ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA PRÍLOHU 3.1 „PODROBNÝ 

STAV ODPORÚČANÍ Z ROKU 2018 PODĽA JEDNOTLIVÝCH 

SPRÁV – EURÓPSKA KOMISIA“ 

Osobitná správa č. 1/2018: Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych 

regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie 

Odpoveď na odporúčanie 4 písm. a), bod 133: Cieľom stratégie Komisie v oblasti technickej pomoci je 
načrtnúť všetky jej opatrenia v oblasti technickej pomoci bez toho, aby sa osobitne zamerala na 
koordináciu budovania kapacít. V záujme ďalšieho objasnenia úlohy iniciatívy JASPERS v oblasti 
budovania technických kapacít sa však prostredníctvom iniciatívy JASPERS pripravuje stratégia v oblasti 
prenosu poznatkov. Zabezpečí sa zosúladenie so smerovaním politiky Komisie v oblasti budovania 
administratívnych kapacít a každá úloha týkajúca sa budovania technických kapacít bude zahrnutá do 
pracovných programov jednotlivých krajín zapojených do iniciatívy JASPERS. To umožní v každom 
členskom štáte prepojiť identifikované a dohodnuté potreby technickej pomoci s cieľmi politiky v rámci 
politiky súdržnosti, Fondu na spravodlivú transformáciu a Nástroja na prepájanie Európy. 

Odpoveď na odporúčanie 5 písm. a), bod 138: Iniciatíva JASPERS je súčasťou poradenského centra 
InvestEU, pričom prebieha zosúladenie s jeho požiadavkami na monitorovanie. 

Odpoveď na odporúčanie 5 písm. b), bod 138: Prostredníctvom iniciatívy JASPERS sa pripravuje 
dokument s požiadavkami na monitorovanie a podávanie správ, ktorého cieľom je okrem iného stanoviť 
rámec umožňujúci to, aby bolo budúce hodnotenie dostatočne podrobné. 
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Odpoveď na odporúčanie 5 písm. c), bod 138: Údaje o odhadovanom rozpočte na každú úlohu 
iniciatívy JASPERS sa zozbierajú v rámci kľúčového ukazovateľa výkonnosti „Počet, veľkosť, druh 
a rozdelenie prijatých a podporovaných poradných úloh“. Budú sa monitorovať aj skutočné priame 
náklady na dokončené úlohy na základe sadzieb FAFA. Okrem nákladov na monitorovanie sa 
monitoruje aj intenzita využívania ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť údaje na hodnotenie 
efektívnosti a účinnosti. 

Odpoveď na odporúčanie 5 písm. d), bod 138: Vo finančnej a administratívnej rámcovej dohode 
medzi EIB a Európskou komisiou sa uvádza, že „na účely harmonizácie, systematizácie a uľahčenia 
budúcej spolupráce a na základe doterajších skúseností sa zdá vhodné a v súlade s cieľom 
zjednodušenia, aby sa v rámcovej dohode v súvislosti s nariadením o rozpočtových pravidlách Únia 
a banka v súlade so svojimi príslušnými úlohami podľa zmluvy dohodli na zásadách, štandardných 
podmienkach a postupoch, podľa ktorých Únia a banka spolupracujú pri príprave, zriaďovaní, 
vykonávaní a riadení finančných nástrojov spravovaných bankou, na ktoré Únia poskytuje finančný 
príspevok z rozpočtu Únie a/alebo ERF“. V tejto súvislosti obsahuje príloha VIII k dohode FAFA 
štandardné sadzby pre zamestnancov, ktoré Komisia uplatnila ako všetky ostatné príslušné články 
dohody FAFA. V prílohe VIII k dohode FAFA sa uvádza aj toto: „sadzby uvedené v bodoch 1 a 2 sa 
uplatňujú na vykonávacie dohody bez ďalších kontrol ex post týkajúcich sa skutočných základných 
nákladov alebo vymedzenia a metódy merania pracovného času.“ 

Osobitná správa č. 3/2018: Audit postupu pri makroekonomickej nerovnováhe 

(PMN) 

Odpoveď na odporúčanie 1 bod. i), bod 101: Komisia sa snažila vykonať toto odporúčanie už v máji 
2022 prostredníctvom svojho jarného balíka. Balík bol uverejnený 23. mája 2022 a Komisia 
uskutočnila zmeny, ktoré jej umožnili vykonať odporúčanie, a to prostredníctvom výberu odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny relevantných z hľadiska PMN, ktoré fungujú v štandardnom časovom rámci 
pre široký súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Zatiaľ čo v rámci kontroly prijatia opatrení na 
základe preskúmania správy hospodárskych záležitostí sa vykonávanie tohto odporúčania bude 
považovať za kľúčové, Komisia zastáva názor, že toto odporúčanie už bolo v plnej miere vykonané. 

Odpoveď na odporúčanie 1 bod ii), bod 101: Komisia sa snažila vykonať toto odporúčanie už v máji 
2022 prostredníctvom svojho jarného balíka. Balík bol uverejnený 23. mája 2022 a Komisia 
uskutočnila zmeny, ktoré jej umožnili vykonať odporúčanie tým, že v odôvodneniach právneho 
dokumentu obsahujúceho odporúčania pre jednotlivé krajiny lepšie vysvetlila dôvody odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny relevantných z hľadiska PMN a zdôraznila, že vykonávaním plánov obnovy 
a odolnosti by sa mal posilniť rast HDP, čo samo osebe prispeje k riešeniu nerovnováh. Zatiaľ čo 
prostredníctvom kontroly prijatia opatrení na základe preskúmania správy hospodárskych záležitostí 
sa vykonávanie tohto odporúčania bude považovať za kľúčové, Komisia zastáva názor, že toto 
odporúčanie už bolo v plnej miere vykonané. 

Odpoveď na odporúčanie 1 bod iii), bod 101: Komisia sa snažila vykonať toto odporúčanie už v máji 
2022 prostredníctvom svojho jarného balíka. Balík bol uverejnený 23. mája 2022 a Komisia 
uskutočnila zmeny, ktoré jej umožnili vykonať odporúčanie, a to tak, že v hĺbkových preskúmaniach 
venovala väčšiu pozornosť analýze politickej reakcie a pretrvávajúcim politickým nedostatkom 
s cieľom riešiť nerovnováhy a spájala ju s vývojom nerovnováh. Úplným ex post alebo ex ante 
posúdeniam odporúčaní pre jednotlivé krajiny bránia dôvody uvedené v odpovedi Komisie, ktorá je 
zahrnutá do pôvodnej správy EDA. Zatiaľ čo v rámci kontroly prijatia opatrení na základe 
preskúmania správy hospodárskych záležitostí sa vykonávanie tohto odporúčania bude považovať 
za kľúčové, Komisia zastáva názor, že toto odporúčanie už bolo v plnej miere vykonané. 

Odpoveď na odporúčanie 1 bod iv), bod 101: Komisia sa snažila vykonať toto odporúčanie už v máji 
2022 prostredníctvom svojho jarného balíka. Balík bol uverejnený 23. mája 2022 a Komisia 
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uskutočnila zmeny, ktoré jej umožnili vykonať odporúčanie, a to prostredníctvom výberu odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny relevantných z hľadiska PMN, ktoré fungujú v štandardnom časovom rámci 
pre široký súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Zatiaľ čo v rámci kontroly prijatia opatrení na 
základe preskúmania správy hospodárskych záležitostí sa vykonávanie tohto odporúčania bude 
považovať za kľúčové, Komisia zastáva názor, že toto odporúčanie už bolo v plnej miere vykonané. 

Odpoveď na odporúčanie 2 bod i), bod 104: Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na audítorskú 
správu (bod 97), pri revíziách vykonávania PMN [okrem odporúčania 3 bodu ii), odporúčaní 4, 5 a 6] 
by sa malo zohľadniť preskúmanie PMN. Kontrola prijatia opatrení na základe preskúmania balíka 
šiestich legislatívnych aktov sa oneskorila vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, a to 
v dôsledku potreby zamerať sa na bezprostredné výzvy vyplývajúce z krízy, a preto bolo nutné 
predĺžiť dátum dokončenia rôznych odporúčaní. Komisia sa snažila vykonať toto odporúčanie v máji 
2022 prostredníctvom svojho jarného balíka. Balík bol uverejnený 23. mája 2022 a Komisia 
uskutočnila zmeny, ktoré jej umožnili vykonať odporúčanie tým, že zabezpečila, aby sa v posúdení 
hĺbkového preskúmania jasne charakterizovala závažnosť nerovnováh. 

Odpoveď na odporúčanie 2 bod iii), bod 104: Vykonávanie EIP je kľúčovým prvkom prebiehajúceho 
preskúmania rámca správy hospodárskych záležitostí, ale načasovanie ukončenia preskúmania je 
stále neisté. Očakávaný dátum dokončenia odporúčania sa preto musí predĺžiť do júla 2023, aby sa 
zohľadnila daná skutočnosť. 

Osobitná správa č. 4/2018: Pomoc EÚ pre Mjanmarsko/Barmu 

Odpoveď na odporúčanie 1, tretia zarážka, bod 71: Stanovenie priorít v oblasti potrieb sa v súlade 
s potrebami, ktoré sa v jednotlivých regiónoch a štátoch líšia, a v koordinácii s inými darcami a ich 
podporou na regionálnej a štátnej úrovni pravidelne uskutočňuje a prehodnocuje počas celého 
vykonávania. Vzhľadom na vznikajúce potreby a rôznu podporu darcov nie je vždy možné v plnej 
miere určiť prioritné intervencie pred začiatkom vykonávania programu a namiesto toho sa proces 
uprednostňovania regiónov/štátov a dlhotrvajúcich krízových situácií začlenil do nástroja Nexus 
Response Mechanism. Koordinácia s inými darcami a partnermi je takisto procesom, ktorý prebieha 
počas celého procesu vykonávania programu. Cieľom tohto prístupu je zachovať flexibilný nástroj 
Nexus Response Mechanism, ktorý je schopný včas reagovať na krízové situácie a vznikajúce 
potreby obyvateľov Mjanmarska, a to aj prostredníctvom posúdení a predbežných analýz. Komisia 
ako aktívny člen partnerskej skupiny pre spoluprácu, koordinačného orgánu hlavných darcov 
a rozvojových partnerov, ktorý je pod vedením OSN, zabezpečuje koordináciu a stanovenie priorít 
v oblasti podpory EÚ pre Mjanmarsko a jeho obyvateľov. 

Osobitná správa č. 6/2018: Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda 

zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných 

prostriedkov EÚ 

Odpoveď na odporúčanie 2, bod 67: Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s Európskym orgánom 
práce, odborníkmi a so zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni s cieľom zhromažďovať 
príslušné údaje o oblastiach, v ktorých môže dôjsť k diskriminácii mobilných pracovníkov. Zber 
relevantných údajov sa zabezpečuje aj prostredníctvom správ zo systému SOLVIT, sťažností z databázy 
CHAP a správ od rôznych členských štátov, ktoré vypracovala sieť právnych odborníkov (MoveS). Komisia 
tieto oblasti pozorne monitoruje aj prostredníctvom Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov 
a orgány pre voľný pohyb pracovníkov. 
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Osobitná správa č. 10/2018: Režim základnej platby pre poľnohospodárov –

 operačne na správnej ceste, no na zjednodušenie, zameranie a konvergenciu 

úrovní pomoci má len obmedzený vplyv 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 85: Komisia považuje odporúčanie za vykonané v plnej miere 
a včas, pokiaľ ide o časť, ktorú prijala. 

Spoluzákonodarcovia rozhodli, že členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP predkladajú 
svoje posúdenie potrieb (vrátane plnenia špecifického cieľa SPP týkajúceho sa spravodlivého príjmu) 
a svoju intervenčnú stratégiu. Stanovujú aj ciele, pokiaľ ide o prerozdelenie podpory menším 
poľnohospodárom a oblastiam, ktoré to potrebujú. Výkonnosť SPP pri zvyšovaní podpory pre 
poľnohospodárov, ktorí to najviac potrebujú, sa posúdi v hodnotení politiky, v ktorom sa okrem 
iného preskúma vývoj príjmov poľnohospodárov a rozdelenie podpory v porovnaní so situáciou pred 
reformou. 

Pokiaľ ide o strategické plány SPP členských štátov, Komisia 18. decembra 2020 poskytla 
odporúčania pre každý členský štát na základe analýzy ich odvetvia poľnohospodárstva 
a vidieckych oblastí. Tieto odporúčania súvisia s deviatimi špecifickými cieľmi SPP, ktoré sa týkajú 
environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výziev, a s prierezovým cieľom v oblasti znalostí 
a inovácií. 

Okrem toho Komisia 31. marca 2022 začala zasielať listy s pripomienkami k návrhom strategických 
plánov SPP, ktoré predložili krajiny EÚ. Tieto listy boli zaslané všetkým členským štátom a skúma sa 
v nich, ako krajiny EÚ identifikovali svoje potreby, aké podporné dôkazy použili, aké intervencie 
plánujú vykonať a aké ciele si stanovili. 

V listoch sa riešia kľúčové otázky týkajúce sa celého plánu – jeho strategického zamerania, 
príspevkov k všeobecným cieľom SPP a obsahujú podrobné pripomienky podľa desiatich 
špecifických cieľov SPP, nástrojov a iných prvkov navrhovaného plánu, ktoré si vyžadujú ďalšie 
vysvetlenie, dokončenie alebo úpravy predtým, ako ich Komisia schváli. 

Komisia v súčasnosti vyhodnocuje odpovede a vedie intenzívne diskusie s členskými štátmi. Prvé 
strategické plány SPP boli schválené v auguste 2022. Právnym rámcom prijatým Radou 
a Parlamentom sa členským štátom ponecháva flexibilita pri riešení ich potrieb v oblasti 
prerozdeľovania. Schválené plány SPP sú v porovnaní so súčasnou situáciou obmedzené, ale 
dosiahlo sa pri nich skutočné zlepšenie. Toto zlepšenie vyplýva z kombinovaného účinku rôznych 
nástrojov a mechanizmov: redistributívnej platby, mechanizmu znižovania, uplatňovania stropu, 
konvergencie platobných nárokov, niekedy aj viazanej podpory a ekologických režimov. 

Podporné odkazy: 

Odporúčania týkajúce sa strategických plánov SPP 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Prehľad strategických plánov SPP – pripomienky Komisie 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Listy s pripomienkami k strategickým plánom SPP 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en) 
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Osobitná správa č. 13/2018: Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k terorizmu: 

Komisia reagovala na potreby členských štátov, no v koordinácii a hodnotení sa 

vyskytli určité nedostatky 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. a), bod 42: Komisia považuje toto odporúčanie za vykonané 
v plnej miere. EDA požiadal Komisiu, aby absolvovala potrebné konzultácie a vykonala potrebný 
výskum, ktoré jej umožnia stanoviť ciele a ukazovatele na vyhodnotenie jej úspechu a hodnoty za 
peniaze vynaložené v súvislosti s dosahovaním cieľov politiky, ktoré sa týkajú pomoci členským 
štátom pri riešení radikalizácie. Komisia iniciovala túto osobitnú štúdiu a identifikovala ciele, 
ukazovatele a nástroje na meranie úspechu a hodnoty za peniaze vynaložené v súvislosti 
s dosahovaním cieľov politiky, keďže to tvorilo jadro odporúčania. Komisia vzhľadom na 
harmonogram chápala odporúčanie ako proces vedúci ku komplexnému posúdeniu politiky v oblasti 
predchádzania radikalizácii. Komisia sa preto domnieva, že toto odporúčanie vykonala, pretože 
v plnej miere splnila svoje krátkodobé a strednodobé ciele. Pokiaľ ide o dlhodobú perspektívu, 
Komisia je v procese začleňovania ukazovateľov do nasledujúcich výročných správ o pokroku. 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. d), bod 42: Komisia nesúhlasí s posúdením EDA, že odporúčanie 
sa vykonáva len v niektorých ohľadoch. Komisia zabezpečila účinnosť opatrení Únie financovaných 
v rámci oblasti radikalizácie a kampaní protiargumentácie prostredníctvom dôsledného hodnotenia 
intervenčnej logiky návrhov [vrátane všeobecných a špecifických cieľov, metodiky, ukazovateľov 
(základný scenár, cieľové hodnoty a zdroj a prostriedok overovania)] v porovnaní s požadovanými 
výsledkami vymedzenými vo výzve. Okrem toho sa požadovalo, aby „sa v návrhoch predpokladalo 
kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie dosahu a vplyvu navrhovaných opatrení spolu so súborom 
získaných skúseností a osvedčených postupov pre budúce podobné opatrenia“. 

Zdá sa, že vyhlásením EDA, v ktorom sa odkazuje na používanie vopred vymedzených ukazovateľov 
účinnosti, sa presahuje podstata pôvodného odporúčania. V súlade s právnym základom fondov 
GR HOME je špecifickým cieľom v rámci opatrení Únie „v záujme doplnenia plnenia […] cieľa politiky 
[fondu] na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov […] slúžiť na celkové strategické 
účely […] týkať sa analýzy politík a inovácie, nadnárodného vzájomného učenia a partnerstiev, ako 
aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii“. V tomto kontexte inovácií a testovania nových 
iniciatív by sa stanovenie vopred vymedzených ukazovateľov účinnosti ukázalo kontraproduktívne, 
pretože by sa tým potlačila originalita, vynaliezavosť a moderný prístup požadovaný od 
potenciálnych uchádzačov v oblasti intervencie. 

Komisia naďalej zastáva názor, že absencia ukazovateľov účinnosti neznamená, že účinnosť 
nemožno posúdiť. Naopak, prostredníctvom hodnotenia návrhov Komisia pred prijatím rozhodnutia 
o financovaní posúdi celú intervenčnú logiku, a to ako sa navrhovaným opisom opatrení reaguje na
cieľ výziev, čím sa zabezpečí ich budúca účinnosť. Pokiaľ ide o vykonávanie, iba hodnotenie, ktoré
obsahuje všetky relevantné informácie, môže poskytnúť závery o pokroku vo vykonávaní projektu
a o mnohých faktoroch, ktoré neboli zohľadnené v ukazovateľoch a ktoré mali vplyv na takýto
pokrok. Takéto hodnotiace správy sa požadujú od uchádzačov a povinne sa predkladajú na konci
projektu, výslovne na účely merania účinnosti vykonávaného opatrenia. Ak sa tento cieľ nedosiahne,
Komisia môže pri platbe zostatku znížiť grant a týmto spôsobom chrániť rozpočet EÚ.

Osobitná správa č. 16/2018: Preskúmanie ex post týkajúce sa právnych predpisov 

EÚ: dobre zriadený, no neúplný systém 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 87: Pokiaľ ide o medziinštitucionálnu príručku požadovanú 
v odporúčaní, Komisia odporúčanie prijala do tej miery, v akej sa týka samotnej Komisie. Komisia 
nemôže konať v záležitostiach, ktoré závisia od výsadných práv iných inštitúcií. Konkrétnejšie, pokiaľ 
ide o odporúčanie 1a, Komisia toto odporúčanie vykonala v najväčšej možnej miere. Komisia 
vynaložila všetko úsilie na svojej strane na splnenie odporúčania prostredníctvom revízie nástroja 
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č. 44 vo svojom horizontálnom prístupe k VFR týkajúcom sa doložiek o hodnotení a monitorovaní, 
a to najmä tým, že vo svojom oznámení z roku 2021 s názvom Spojme sily v záujme lepšej tvorby 
právnych predpisov vyzvala spoluzákonodarcov, aby spolupracovali s cieľom vypracovať spoločné 
vymedzenie pojmov a identifikovať najlepšie postupy prostredníctvom pravidelného dialógu 
v kontexte Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Zvyšok závisí od ostatných inštitúcií 
a súvisí s politickým dialógom. 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 87: Na základe článku 295 ZFEÚ neexistuje povinnosť, že 
Medziinštitucionálna dohoda musí byť záväzná. Dané tri inštitúcie sa v roku 2016 spoločne rozhodli, 
že Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva bude právne nezáväzná. Existuje niekoľko 
právnych a inštitucionálnych obáv, ktorým pri rokovaniach o dohode chceli zamedziť všetky 
inštitúcie, pričom tieto obavy sú stále opodstatnené. Neexistuje žiadny plán revízie súčasnej 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. b), bod 92: Komisia zdôrazňuje, že toto odporúčanie čiastočne 
prijala. Komisia preskúmala aspekt rozšírenia mandátu výboru pre kontrolu regulácie na iné 
preskúmania ex post, než sú hodnotenia v rámci kontroly prijatia opatrení na základe hodnotenia 
lepšej právnej regulácie v roku 2019, a pri revízii mandátu výboru pre kontrolu regulácie v roku 
2020. Komisia usúdila, že rozšírenie mandátu na ďalšie preskúmania ex post a následne 
hodnotenia nie je primerané a efektívne, a to aj so zreteľom na rozšírenie mandátu výboru pre 
kontrolu regulácie na zásadu rovnováhy záťaže a integráciu strategického výhľadu do lepšej právnej 
regulácie a zvýšenie dosahu v roku 2020. 

Osobitná správa č. 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných 

rokoch programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, 

ale neboli dostatočne zamerané na výsledky 

Odpoveď na odporúčanie 4, bod 90: V správe EDA č. 17/2018 sa Komisii odporúča, aby kládla väčší 
dôraz na výsledky a poskytla členským štátom cielenú podporu na urýchlenie vykonávania 
programového obdobia 2014 – 2020. Komisia podnikla iniciatívy na vykonávanie tohto odporúčania 
a považuje ho za vykonané v plnej miere, napr. prostredníctvom množstva cielených nástrojov 
technickej podpory a poradenských služieb s cieľom zlepšiť schopnosť členských štátov 
implementovať fondy, ako aj prostredníctvom dôkladného monitorovania programov ohrozených 
oneskorením, ktoré boli uvedené v našich predchádzajúcich odpovediach. Komisia je takisto 
v každodennom kontakte s riadiacimi orgánmi, aby sa zabezpečilo bezproblémové vykonávanie 
programov na roky 2014 – 2020. Komisia opakuje stanovisko, ktoré už vyjadrila, a to že osobitná 
správa č. 24/2021, na ktorú sa odkazuje v rámci zostávajúcich nedostatkov v súvislosti 
s odporúčaním, nevyhnutne nesúvisí s príslušným odporúčaním. 

Osobitná správa č. 18/2018: plní sa hlavný cieľ preventívnej časti Paktu stability 

a rastu? 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. c), bod 137: Komisia sa domnieva, že v plnej miere vykonala tie 
aspekty odporúčania 1 písm. c), ktoré prijala. Komisia vo väčšine ohľadov prijala odporúčanie 1 písm. c), 
pokiaľ ide o požiadavku na preskúmanie účinnosti matice, keďže v tom čase vykonala širšiu revíziu 
režimov flexibility, ktorá sa vyžaduje podľa spoločne dohodnutej pozície s členskými štátmi. Komisia 
uviedla, že nemôže predvídať výsledok tohto procesu. Komisia preskúmala parametre matice ako súčasť 
svojho širšieho preskúmania flexibility v rámci Paktu stability a rastu, ktoré bolo uverejnené v máji 
2018. Komisia dôkladne neposúdila tri podrobné úvahy zdôraznené EDA. Tieto úvahy súvisia 
s odporúčaním 1 písm. a) a b), ktoré Komisia zamietla. Komisia sa preto nebude usilovať o riešenie 
týchto odporúčaní. 
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Odpoveď na odporúčanie 3, bod 142: Komisia sa domnieva, že v plnej miere vykonala tie aspekty 
odporúčania 3, ktoré prijala. Komisia vo väčšine ohľadov prijala odporúčanie 3 a uviedla, že je otvorená 
možnosti opätovného preskúmania tejto otázky a budovania podpory pre takéto návrhy medzi členskými 
štátmi. Takisto uviedla, že Komisia sa v tomto štádiu nemohla zaviazať k tomu, že Hospodárskemu 
a finančnému výboru predloží oznámenie. Komisia v neskoršej odpovedi určenej EDA uviedla, že sa 
rozhodla „podrobnejšie preskúmať túto otázku vo svojom preskúmaní správy hospodárskych záležitostí“. 
Počas diskusií v rámci Hospodárskeho a finančného výboru členské štáty uviedli, že by chceli, aby 
akékoľvek budúce zmeny fiškálnych pravidiel boli súčasťou celkového balíka. Cielené zmeny fiškálnych 
pravidiel, ako je zmena zdôraznená v odporúčaní 3, by v súčasnosti nepodporili. Z tohto dôvodu Komisia 
nepredložila Hospodárskemu a finančného výboru oznámenie o tejto otázke. Komisia takisto pripomína, že 
sa v žiadnom prípade nezaviazala predložiť takéto oznámenie, keď čiastočne prijala odporúčanie 3. 
Komisia nemôže predvídať výsledok verejnej diskusie o preskúmaní správy hospodárskych záležitostí. 
Poskytne usmernenia týkajúce sa možných zmien rámca správy hospodárskych záležitostí po letnej 
prestávke v roku 2022 a v dostatočnom časovom predstihu do roku 2023. 

Osobitná správa č. 19/2018: Európska vysokorýchlostná železničná sieť: 

namiesto reality len neefektívne izolované úseky 

Odpoveď na odporúčanie 2, druhá zarážka, bod 106: Lehota na vykonanie tohto odporúčania ešte 
neuplynula. Odporúčané opatrenie však súvisí s prebiehajúcou revíziou nariadenia o TEN-T (prijatie 
znenia sa očakáva do polovice roku 2024). 

Odpoveď na odporúčanie 4, štvrtá zarážka, bod 106: Revízia nariadenia sa oneskorila a Komisia 
pripravuje zmenené znenie na účely jeho prijatia do júla 2023. 

Osobitná správa č. 25/2018: Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri 

posudzovaní rizík, je však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 102: Od 1. júna 2022 si splnilo oznamovaciu povinnosť podľa 
článku 15 smernice o povodniach osem členských štátov (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, SE). 

Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 2 písm. a) a b), bod 103: Od členských štátov sa 
v skutočnosti vyžaduje, aby do decembra 2021 zverejnili svoje druhé plány manažmentu povodňových 
rizík (a tretie plány vodohospodárskeho manažmentu povodia) a do marca 2022 o nich podali správu 
Európskej komisii. Komisia potom posúdi takéto plány a vypracuje správu so zisteniami 
a odporúčaniami, čo si, samozrejme, vyžaduje čas vzhľadom na rozsah a technickú zložitosť podkladovej 
analýzy. Zatiaľ čo zákonnou lehotou pre správu Komisie je december 2024, útvary Komisie prijímajú 
opatrenia na zabezpečenie skoršieho predloženia v roku 2024 (aj v závislosti od včasnosti podávania 
správ členskými štátmi). 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 106: Komisia zdôrazňuje, že toto odporúčanie nebolo prijaté. 

Odpoveď na odporúčanie 6A, bod 112: Komisia začala pracovať na aktualizácii pokynu k Spoločnej 
implementačnej stratégii č. 24 „Vodohospodársky manažment povodia v meniacej sa klíme“. Očakáva 
sa, že táto činnosť sa ukončí koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024. 

Odpoveď na odporúčanie 6B písm. a), bod 112: Ako sa uvádza v odporúčaní 2 písm. a) 
a v odporúčaní 6 písm. a). 

Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 6B písm. b) a c), bod 112: Komisia sa domnieva, že toto 
odporúčanie sa čiastočne vykonáva na základe týchto skutočností: Komisia vo februári 2019 uverejnila 
svoje posúdenie pokroku členských štátov v manažmente povodňových rizík. Správa obsahuje oddiely 
venované riešeniu zmeny klímy v plánoch manažmentu povodňových rizík a obsahujúce adaptačné 
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opatrenia (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Komisia pripravila 
diskusný dokument (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) a uskutočnila prieskum 
medzi členskými štátmi s cieľom identifikovať nedostatky v poznatkoch členských štátov, pokiaľ ide 
o vplyvy zmeny klímy.

Bola uverejnená prvá verzia správy z prieskumu (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-
4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). 
Aktualizovaná verzia bude uverejnená do októbra 2022. V októbri 2021 sa konal seminár o zmene klímy 
a manažmente povodňových rizík. V máji 2022 sa konal seminár o záplavách spôsobených dažďami. 
Ďalším impulzom bude európsky právny predpis v oblasti klímy (2021) a stratégia EÚ pre adaptáciu na 
zmenu klímy (2021). 

Členské štáty musia pripraviť druhé plány manažmentu povodňových rizík do konca roka 2021 a zaslať 
ich Komisii do konca marca 2022 (články 14 a 15 rámcového rozhodnutia). Komisia sa zaviazala podať 
správu o svojom preskúmaní týchto plánov do konca roka 2024 v súvislosti s nasledujúcou správou 
o vykonávaní rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach, ktorá sa má predložiť do toho istého
dátumu. V tejto súvislosti Komisia skontroluje nástroje navrhnuté členskými štátmi.

Odpoveď na odporúčanie 7 písm. a), bod 113: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala, keďže 
v smernici o povodniach nie je stanovená žiadna povinnosť, aby členské štáty zahrnuli poistenie ako 
opatrenie do svojich plánov manažmentu povodňových rizík, a informácie o poistení nie sú dostupné vo 
všetkých členských štátoch prostredníctvom ich podávania správ. 

Komisia však už vo svojom prehľade za rok 2019 overila, či a akým spôsobom členské štáty 
zaobchádzali s poistením vo svojich prvých plánoch manažmentu povodňových rizík [SWD(2019)31]. 
Komisia okrem toho podporuje myšlienku zvyšovania informovanosti verejnosti o možnosti poistenia 
proti povodniam ako mechanizmu prenosu rizika. Rozšírenie poistenia v rámci širokej stratégie 
manažmentu povodňového rizika by mohlo byť dobrým spôsobom prenosu rizík. Výhody poistenia 
závisia od regulačného kontextu v rámci každého členského štátu a osobitných charakteristík 
povodňového rizika v takýchto členských štátoch. 

V roku 2020 Komisia spolupracovala s federáciou Insurance Europe, ktorá medzi svojimi národnými 
členskými organizáciami uskutočnila prieskum o povodniach a poistení. Komisia a členské štáty zároveň 
uskutočnili prieskum medzi manažérmi povodňového rizika. V októbri 2020 sa uskutočnil seminár 
o poistení a návrh správy bol uverejnený v apríli 2021 (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-
bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details).
V správe sa takisto zohľadňuje prieskum federácie Insurance Europe.

Komisia v súčasnosti posudzuje plány manažmentu povodňových rizík druhého cyklu, ktoré pripravili 
členské štáty. Tieto posúdenia a prehľady EÚ budú uverejnené do konca roka 2024 na tejto adrese 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Odpoveď na odporúčanie 8 písm. a), bod 115: Komisia zdôrazňuje, že toto odporúčanie nebolo 
prijaté. 

Osobitná správa č. 31/2018: Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie 

medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 100: GR SANTE uverejnilo v polovici marca 2022 súhrnnú 
správu o ukazovateľoch dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych 
podnikov, v ktorej sa podrobne uvádzajú rôzne výzvy a ťažkosti pri zavádzaní realizovateľného 
systému ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat. V záujme riešenia problémov prebieha 

161



celý rad projektov. Zámerom je zvážiť takéto ukazovatele na účely revidovaných právnych predpisov 
v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; prijatie návrhu Komisie sa očakáva do konca roku 
2023. 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. c), bod 100: Výsledky hodnotenia stratégie EÚ v oblasti ochrany 
a dobrých životných podmienok zvierat (2012 – 2015) sa použili na preskúmanie acquis v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat. Plán kontroly vhodnosti v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat bol uverejnený v máji 2020, takže vo vykonávaní nedošlo k žiadnemu oneskoreniu. Prebieha 
práca na samotnej kontrole vhodnosti a očakáva sa, že príslušný pracovný dokument útvarov Komisie 
bude uverejnený do tretieho štvrťroka 2022. 

Úvodné posúdenie vplyvu revízie právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat bolo 
uverejnené v júli 2021 a bolo k dispozícii v záujme získania spätnej väzby do konca augusta 2021. 
V období od 15. októbra 2021 do 21. januára 2022 prebiehala otvorená verejná konzultácia. Do 
začiatku roka 2023 sa majú v súvislosti s plánmi dokončiť štúdie posúdenia vplyvu a do štvrtého 
štvrťroka 2023 sa majú prijať súvisiace legislatívne návrhy. 

Odpoveď na odporúčanie 4 písm. a), bod 104: Vykonávanie odporúčania pokračuje posúdením 
strategických plánov SPP. Všetkým členským štátom boli zaslané listy s pripomienkami k strategickým 
plánom SPP, v ktorých sa požaduje objasnenie, ako aj väčšie ambície, pokiaľ ide o dobré životné 
podmienky zvierat. Komisia v súčasnosti vyhodnocuje odpovede a vedie intenzívne diskusie s členskými 
štátmi. Bolo prijaté delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie o strategických plánoch, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 20). 

Podporné odkazy 

Prehľad strategických plánov SPP – pripomienky Komisie 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-

plans-ol-220331.pdf) 

Listy s pripomienkami k strategickým plánom SPP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en) 

Osobitná správa č. 33/2018: Boj proti dezertifikácii v EÚ: zvládnutie rastúcej 

hrozby si vyžaduje viac opatrení 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 74: Komisia prijala dôležité opatrenia na vykonávanie 
tohto odporúčania prostredníctvom prijatia stratégie EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 a výskumu, 
ktorý vykonáva JRC. Vytvorenie metodiky na posúdenie rozsahu dezertifikácie a degradácie pôdy 
v EÚ sa musí koordinovať so zákonom o zdraví pôdy, pre ktorý Európska komisia predloží do roku 
2023 osobitný legislatívny návrh. Pred týmto dátumom teda nie je možné stanoviť metodiku. 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 74: Komisia prijala dôležité opatrenia na vykonávanie 
tohto odporúčania prostredníctvom prijatia stratégie EÚ v oblasti pôdy do roku 2030. Nová 
stratégia EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 obsahuje v oddiele 4.2 opatrenie „S podporou Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) a Spoločného výskumného centra (JRC) [Komisia] každých päť 
rokov uverejní informácie o stave degradácie pôdy a dezertifikácie v EÚ.“ 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. a), bod 78: V novej stratégii EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 sa 
stanovuje zastrešujúci rámec a konkrétne opatrenia s cieľom významne prispieť k dosiahnutiu 
stanovených záväzkov a cieľov, čo zahŕňa neutralitu degradácie pôdy do roku 2030. Vďaka 
zavedeniu metodiky (pozri odporúčanie 1a) a zákona o zdraví pôdy bude možné podrobnejšie 
uviesť, ako sa dosiahne neutralita degradácie pôdy, a podať správu o pokroku. Vykonávanie tohto 
odporúčania teda závisí od vykonávania odporúčania 1a a procesu prijímania zákona o zdraví pôdy. 
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Osobitná správa č. 35/2018: Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ 

implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie 

Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 1 písm. a) a b), bod 66: Táto Komisia poznamenáva, že 
toto čiastkové odporúčanie nebolo pôvodne prijaté z dôvodov vysvetlených v odpovediach Komisie 
na osobitnú správu EDA č. 35/2018, najmä vzhľadom na to, že v regulačnom rámci sa nestanovuje 
prijaté vymedzenie MVO na medzinárodnej alebo európskej úrovni. V čase vypracovania osobitnej 
správy EDA prebiehala revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách. V apríli 2022 však Komisia 
prijala návrh na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa zavádza vymedzenie 
MVO a príslušné kritériá. Teraz bude na spoluzákonodarcoch, aby rozhodli o ďalšom postupe 
a prijali zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Odpoveď Európskej centrálnej banky na Správu Európskeho dvora audítorov o výkonnosti

rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2021, „Kapitola 3 – Následné opatrenia“

Odporúčanie 5b – Osobitná správa ECA č. 2/2018

V nadväznosti na audit Európskeho dvora audítorov v roku 2018 ECB prijala opatrenia a aktualizovala

svoj rámec núdzového akčného plánu (Emergency Action Plan – EAP) s cieľom vydať jednotné

usmernenia o postupe, ktorý nasleduje po klasifikácii banky v niektorej z fáz EAP. Okrem iného

stanovila, že spoločné dohliadacie tímy môžu v ktorejkoľvek fáze zvážiť vyžiadanie cielenej kontroly na

mieste, napr. na posúdenie faktorov spôsobujúcich zhoršenie kvality aktív. To znamená zavedenie

postupu v zmysle odporúčania 5b. Spoločné dohliadacie tímy môžu okrem toho požiadať o kontroly na

mieste v rámci ročných programov dohľadového hodnotenia významných bánk pomocou

systematických kvantitatívnych techník na hodnotenie jednotlivých súborov alebo historických údajov

jednotlivých bánk (prostredníctvom kontroly úverových súborov a kontrolných modelov), podrobných

previerok kolaterálu vykonaných externými znalcami alebo vypracovaním sofistikovaných techník

obozretného oceňovania expozícií spojených s trhovým rizikom. Vypracovanie a uplatňovanie týchto

techník v rámci kontroly na mieste v posledných rokoch spoločným dohliadacím tímom umožňuje

posudzovať kvalitu aktív spôsobom zodpovedajúcim situácii – keďže tieto techniky poskytujú

systematické kvantitatívne výsledky, ktoré sa odrážajú v kvantifikovaných opravných položkách alebo

medzerách v ocenení – a v prípade potreby požadovať zmenu klasifikácie aktív. Tieto kontroly na

mieste tak predstavujú primeraný spôsob priebežnej kontroly kvality aktív. V prípade naliehavej potreby

kontroly na mieste v rámci EAP je ECB prostredníctvom úpravy priorít programu kontrol na mieste a

presmerovania potrebných zdrojov schopná v krátkom čase zostaviť osobitný kontrolný tím na jej

vykonanie.
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO 

DVORA AUDÍTOROV O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA 

KONCI ROKA 2021  

„Príloha“ 

Kontrola prijatia následných opatrení na základe odporúčaní 
z kapitoly 3 výročnej správy za rok 2018 

Pokiaľ ide o odporúčania 3.2 písm. a), 3.2 písm. b), 3.2 písm. c) a 3.4 uvedené vo výročnej správe za 
rok 2018, Komisia by rada poznamenala, že v dôsledku meškania, ku ktorému došlo pri zavádzaní 
prevádzkových opatrení následkom neskorého prijatia príslušných právnych predpisov, v prípade 
niekoľkých programov ešte stále neboli stanovené východiskové hodnoty, čiastkové ciele a ciele (ani 
príslušná dokumentácia). 
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Európsky dvor audítorov preskúmal výkonnosť 
výdavkových programov financovaných z rozpočtu EÚ 
do konca roka 2021, a to na základe informácií o 
výkonnosti, ktoré získal od Komisie a z iných zdrojov, 
ako aj na základe vlastného nedávneho auditu a 
preskúmaní. Hlavnou témou tohtoročnej správy o 
výkonnosti je zohľadňovanie horizontálnych politických 
priorít v rozpočte EÚ. Dvor audítorov posudzoval, či boli 
tieto priority súčasťou vybraných výdavkových 
programov EÚ a či Komisia merala podiel rozpočtu EÚ 
na ich plnení pomocou primeraného výkonnostného 
rámca.
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