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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovom sídle http://www.eca.europa.eu/ 
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Peniaze na rozvojovú pomoc musia byť zamerané 
na výsledky, tvrdia audítori 

Podľa nového stanoviska Európskeho dvora audítorov (EDA) sa predpokladá sa, že návrh Európskej komisie 
na zlúčenie niekoľkých programov v oblasti vonkajších opatrení do nového všeobecného nástroja rozvojovej 
pomoci EÚ zjednoduší legislatívny rámec, obmedzí byrokraciu a zaistí väčšiu flexibilnosť pri reagovaní 
na nepredvídané problémy a krízy. Audítori však hovoria, že by to nemalo byť na úkor povinnosti zodpovedať sa 
a celý nástroj by mal byť zameraný na dosahovanie výsledkov. 

Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) začne fungovať v roku 2021 a navrhuje sa preň 
financovanie vo výške 89,2 mld. EUR na nasledujúce sedemročné finančné obdobie EÚ. V rámci rozpočtu EÚ sa zlúči 
dvanásť existujúcich nástrojov a programov vonkajších opatrení. Konkrétne bude zahŕňať najväčší nástroj vonkajších 
opatrení EÚ, Európsky rozvojový fond (ERF), ktorý sa v súčasnosti riadi mimo rozpočtu EÚ a z ktorého sa v období 2014 
– 2020 poskytuje rozvojová pomoc pre africké, karibské a tichomorské krajiny a zámorské krajiny a územia vo výške 
30,5 mld. EUR. Nástroj NDICI bude obsahovať rôzne formy financovania, ako sú granty, rozpočtová podpora, trustové 
fondy, rozpočtové záruky, kombinované financovanie a odpustenie dlhu. 

„Ambiciózny návrh Komisie týkajúci sa nového nástroja v oblasti vonkajších opatrení je správne nasmerovaný, vypĺňa 
medzery a odstraňuje prekrývania,“ uviedol Hannu Takkula, člen EDA zodpovedný za toto stanovisko. „Presun 
Európskeho rozvojového fondu pod rozpočet EÚ zlepší demokratický dohľad Európskeho parlamentu nad rozvojovou 
pomocou EÚ a parlament získa v súvislosti s fondom rozpočtové a legislatívne právomoci.“ 

Návrh celkovo spĺňa svoj účel, ktorým je zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže pre zainteresované strany, 
ako aj väčšia flexibilnosť rozpočtových nástrojov. Audítori však hovoria, že súdržnosť a súlad intervenčných opatrení 
Komisie budú závisieť od zvolených vykonávacích mechanizmov, ako aj od opatrení Komisie v oblasti dohľadu 
a riadenia.  

Komisiu a zákonodarcov – Európsky parlament a Radu – vyzývajú k tomu, aby v celom návrhu dôsledne uplatňovali 
prístup založený na výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa nevzťahoval len na krajiny európskeho susedstva. 
Programové dokumenty by navyše mali byť založené na výsledkoch, a to nielen pri geografických, 
ale aj pri tematických programoch a výsledky by sa vždy mali monitorovať na základe kľúčových ukazovateľov 
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výkonnosti, ktoré sú merateľné a jasne súvisia s konkrétnymi cieľmi. V návrhu by sa malo zreteľne rozlišovať medzi 
hodnotením podporovaných opatrení a samotného nástroja. 

Návrh zmierňuje pravidlá ročnej platnosti rozpočtu, t. j. zásadu, podľa ktorej sa finančné prostriedky musia vynaložiť 
v tom roku, na ktorý boli viazané, tým, že uľahčuje prenesenie nevyužitých prostriedkov do ďalšieho roka. Aj keď nové 
ustanovenia zaisťujú väčšiu flexibilnosť, audítori upozorňujú, že je to nad rámec finančných pravidiel EÚ a zavádza sa 
tým dodatočná právna zložitosť. Navrhujú, aby sa vplyv väčšej rozpočtovej flexibilnosti posudzoval z hľadiska 
potenciálne zníženej povinnosti zodpovedať sa a menšej zodpovednosti za hospodárenie s finančnými prostriedkami.  

Zaznamenali, že návrh zavádza rezervu na vznikajúce výzvy a priority, a predkladajú niekoľko konkrétnych 
pripomienok. Komisia napríklad navrhuje zdvojnásobiť pre výnimky súčasné stropy ERF, pričom akčné plány 
a opatrenia, ktoré tieto stropy nepresahujú, by sa mohli prijať bez vykonávacích aktov, t. j. 10 mil. EUR pre podporné 
opatrenia a 20 mil. EUR pre osobitné činnosti rýchlej reakcie. Audítori varujú, že takéto výnimky by mohli oslabiť 
mechanizmus dohľadu.  

Audítori odporúčajú, aby návrh obsahoval odkaz na dialóg medzi EÚ, členskými štátmi a partnerskými krajinami 
a aby jeho ciele výslovne zahŕňali rodovú rovnosť a zmenu klímy. Berú na vedomie ustanovenia zaručujúce ich práva 
vykonávať audit, navrhujú však, aby Komisia a zákonodarcovia v dohodách s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami posilnili právo audítorov na prístup k akýmkoľvek informáciám a dokumentom, ktoré potrebujú k práci. 

Poznámky pre redaktorov 

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk k návrhom 
nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská využívajú pri svojej práci 
legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada. 

Stanovisko EDA č. 10/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce je v súčasnosti dostupné v angličtine na webovom sídle EDA eca.europa.eu. 
Ostatné jazyky budú k dispozícii onedlho. 
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