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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov. 
Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Audítori EÚ poukazujú na kľúčové oblasti zjednodušenia 
politiky súdržnosti po roku 2020 
Zjednodušenie pravidiel pre výdavky v politike súdržnosti je kľúčovou výzvou, ktorá sa bude 
riešiť v období po roku 2020. V novom informačnom dokumente Európskeho dvora audítorov 
audítori stanovujú niekoľko zásad, ktoré sa majú dodržiavať, a kľúčové oblasti, ktoré si 
vyžadujú pozornosť Európskej komisie, Európskeho parlamentu a členských štátov 
pri rozhodovaní o nových pravidlách.  

„V priebehu rokov sa vykonávanie politiky súdržnosti stalo zložitým, a to napriek úsiliu Európskej 
komisie,“ uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento 
informačný dokument. „Existuje dohoda o potrebe ďalšieho zjednodušenia po roku 2020, ale tiež 
musia byť jasné ciele tohto zjednodušenia a ako ho vykonať.“ 

Vo všeobecnosti audítori navrhujú, aby hlavné zásady zjednodušenia tejto politiky po roku 2020 
zahŕňali dobre vymedzenú stratégiu so štruktúrovaným prístupom založeným na dôkazoch. Na 
dosiahnutie účinného zjednodušenia Komisia, Európsky parlament, Rada a členské štáty musia 
preukázať pevný záväzok. Taktiež by mali pamätať na to, že zjednodušenie nie je samé o sebe 
cieľom a nemalo by ohrozovať zlepšenia, ktoré sa už dosiahli vo vnútorných kontrolách.  

Audítori určili päť kľúčových oblastí, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť Komisie, Európskeho 
parlamentu, Rady a členských štátov. 

• Jednoduché, jasné a pevné pravidlá a harmonizácia pravidiel medzi rôznymi fondmi 
a programami.  

• Štruktúra riadenia operačných programov. Súčasné opatrenia zahŕňajú viac než 390 
programov s približne 1 400 orgánmi zodpovednými za ich riadenie a kontrolu. Tým sa vytvára 
zbytočná zložitosť a obmedzuje účinné vykonávanie politiky.  

http://www.eca.europa.eu/
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• „Pozlacovanie” (pridávanie ešte väčšej zložitosti na úrovni členských štátov) 
a administratívna neefektivita pri výbere projektov a monitorovaní programov. Existuje značný 
potenciál úspor lepším využívaním moderných technológií. 

• Využívanie možností zjednodušených nákladov a ďalších opatrení na základe podmienok. 
Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť väčšie zameranie na výkonnosť pri uhrádzaní platieb 
na základe splnenia podmienok.  

• Efektívnosť a účinnosť kontrol. Komisia by mala stanoviť jasné opatrenia týkajúce sa 
rozsahu a frekvencie overovania na všetkých úrovniach. Členské štáty by mali riešiť problémy, 
ako je potreba viacnásobného predkladania tých istých dokumentov.  

Poznámky pre redaktorov 

Informačný dokument nie je audítorskou správou, ale preskúmaním založeným na verejne 
dostupných informáciách a práci audítorov v danej oblasti politiky. 

Cieľom politiky súdržnosti je zmenšovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja členských štátov 
a regiónov. Celkový rozpočet na Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky 
sociálny fond v programovom období 2014 – 2020 je 350 mld. EUR. 

Komisia by mala predložiť svoje legislatívne návrhy politiky súdržnosti zajtra. 

Informačný dokument EDA „Zjednodušenie vo vykonávaní politiky súdržnosti po roku 2020“ je 
v súčasnosti dostupný na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v angličtine. Ďalšie jazyky budú 
dostupné onedlho. 
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