
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené 
na webovom sídle eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SK 

Tlačová správa 
Luxemburg 29. apríla 2021 

Finančné nástroje v politike súdržnosti EÚ: 
kontroly pri ukončení priniesli výsledky 
V rámci politiky súdržnosti EÚ na roky 2007 – 2013 sa vo všetkých členských štátoch využilo 
viac ako 1 000 finančných nástrojov. Z novej osobitnej správy, ktorú dnes zverejnil Európsky 
dvor audítorov (EDA), vyplýva, že boli prijaté potrebné kroky na overenie oprávnenosti 
výdavkov pri ukončení programu. Kontroly priniesli hmatateľné výsledky, hoci niektoré chyby – 
jedna veľká – zostali neodhalené. Celkovo však audítori poznamenávajú, že väčšina problémov, 
ktoré sa vyskytli v období 2007 – 2013, bola vyriešená. 

Finančné nástroje v rámci zdieľaného riadenia boli v programovom období 2007 – 2013 pomerne 
novou, no dôležitou metódou financovania politiky súdržnosti EÚ. Ich príspevky dosiahli celkovú 
výšku 16,4 mld. EUR, z toho 11,3 mld. EUR tvorilo spolufinancovanie EÚ prostredníctvom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Overovanie 
oprávnenosti pri ukončení by malo riešiť chyby a nedostatky zistené počas vykonávania. Tento 
proces však trvá dlho: sedem rokov po skončení programového obdobia 2007 – 2013 stále 
prebieha nejaká validačná práca.  

„Vydanie audítorskej správy na tému súvisiacu s obdobím 2007 – 2013 môže byť dnes na prvý 
pohľad neaktuálne“, uviedol Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto 
správu. „Ale keďže finančné nástroje zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v politike súdržnosti EÚ, 
naše závery sú aktuálne a relevantné pre nadchádzajúci proces ukončenia za obdobie 2014 – 
2020.“ 

Usmernenia, ktoré poskytla Európska komisia, sa ukázali ako včasné a primerané. Bolo to 
obzvlášť nápomocné vzhľadom na stručnosť ustanovení o finančných nástrojoch v rámci 
zdieľaného riadenia v rokoch 2007 – 2013 v právnych predpisoch. Okrem toho kontroly orgánov 
auditu vo všeobecnosti fungovali. Obmedzenia ich mandátu pre nástroje riadené skupinou EIB 
však často znamenali, že sa museli v plnej miere spoliehať na (obmedzené) správy externého 
hodnotiteľa skupiny EIB. 

Do konca roka 2020 bolo úplne ukončených viac ako 80 % operačných programov v oblasti 
súdržnosti s finančnými nástrojmi v rámci zdieľaného riadenia. Komisia ich podrobne preskúmala. 
V konečnom dôsledku by jej činnosť pri ukončení mohla viesť k opravám vo výške viac ako 
270 mil. EUR. Audítori EÚ však poznamenávajú, že v prípade najväčšej chyby, ktorú zistili, sa 
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neuplatnila žiadna úprava. Komisia považovala výdavky z finančného stabilizačného mechanizmu 
na podporu MSP v Španielsku vo výške 139 mil. EUR za oprávnené, hoci 80 % finančných 
prostriedkov bolo poskytnutých veľkým spoločnostiam (niektoré boli dokonca kótované). 

Väčšina nedostatkov zistených v období 2007 – 2013 bola v súvislosti s obdobím 2014 – 2020 už 
riešená. Došlo k ďalšiemu rozšíreniu usmernení a ustanovenia v právnych predpisoch týkajúcich 
sa politiky súdržnosti sa zdesaťnásobili. Prijali sa aj opatrenia na riešenie obmedzení právomocí 
orgánov auditu v prípade nástrojov riadených EIB. Okrem toho je menej pravdepodobné, 
že v programovom období 2014 – 2020 sa vyskytnú problémy s oprávnenosťou nástrojov 
pre MSP, keďže boli zavedené osobitné fondy. 

Audítori však varovali pred pretrvávajúcimi problémami a neistotami, ktoré môžu brániť 
účinnému ukončeniu finančných nástrojov používaných v období 2014 – 2020. Odporúčajú preto, 
aby Európska komisia k najčastejším chybám odhaleným v auditoch poskytla pokyny. Takisto 
žiadajú Komisiu, aby vnútroštátnym orgánom auditu poskytla jasné usmernenia na získanie 
uistenia o oprávnenosti výdavkov z finančného nástroja pri ukončení. 

 

Základné informácie  

Finančné nástroje sú alternatívou k tradičným grantom, pretože poskytujú návratné formy 
finančnej podpory. Ide najmä o úvery, záruky, kapitálové a kvázi-kapitálové investície, ktoré sú 
vytvorené tak, aby mali revolvingový charakter: po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti sa 
finančné prostriedky majú opätovne investovať na podobné účely s cieľom maximalizovať vplyv 
verejných investícií. Ku koncu obdobia 2007 – 2013 existovalo 1 058 finančných nástrojov v rámci 
zdieľaného riadenia v 25 členských štátoch. 

Osobitná správa č. 6/2021: Finančné nástroje v politike súdržnosti pri ukončení obdobia 
2007 – 2013: overovacie práce celkovo priniesli dobré výsledky, no niektoré chyby zostali je 
k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.  
V posledných rokoch EDA uverejnil niekoľko audítorských správ o finančných nástrojoch EÚ 
vrátane osobitnej správy č. 19/2016 Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – 
poučenie z programového obdobia 2007 – 2013, osobitnej správy č. 36/2016 Posúdenie opatrení 
na ukončenie programov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka v období 2007 – 2013 a osobitnej 
správy 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. 
Toto leto plánujeme uverejniť audítorskú správu o správach Komisie týkajúcich sa zákonnosti 
a správnosti výdavkov v oblasti súdržnosti.  

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=46360
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Kontakt pre tlač 

Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Mobil: (+352) 691 553 547 
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