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Podľa článku 287 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 ZFEÚ, článku 258 nariadenia Európskeho parlamentu 
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ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond a o zrušení nariadenia (EÚ) 2015/323 

 

Dvor audítorov Európskej únie prijal na svojich zasadnutiach 
dňa 21. októbra a dňa 11. novembra 2021 svoju  
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Všeobecný úvod 
0.1. Táto správa je jednou z dvoch častí našej výročnej správy za rozpočtový rok 
2020. Týka sa výkonnosti výdavkových programov ku koncu roka 2020, ktoré boli 
financované z rozpočtu EÚ. Druhá časť sa týka spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ 
a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. 

0.2. Svoju výročnú správu sme takto rozdelili na dve časti v rámci dvojročného 
pilotného projektu, 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, 
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. 

0.3. Táto správa je rozdelená na sedem kapitol: 

o V kapitole 1 skúmame, či a ako Komisia a spoluzákonodarcovia využili ponaučenia 
z predchádzajúcich období viacročného finančného rámca (VFR) (napr. 
z hodnotení, posúdení vplyvu a auditov) na zlepšenie koncepcie a výkonnosti 
výdavkových programov na obdobie 2021 – 2027. Toto preskúmanie vychádza 
zo vzorky legislatívnych návrhov Komisie týkajúcich sa piatich zo 48 výdavkových 
programov vypracovaných na obdobie 2021 – 2027, ktoré zodpovedajú 
za približne 60 % celkového rozpočtu na dané obdobie. 

o V kapitolách 2 až 6 analyzujeme výsledky dosiahnuté prostredníctvom programov 
EÚ realizovaných v okruhoch VFR 1a, 1b, 2, 3 a 4 na obdobie 2014 – 2020. Naším 
cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií o výkonnosti je k dispozícii, 
a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali výdavkové programy EÚ. 
Spomedzi 58 výdavkových programov, ktoré sa realizovali v období 2014 – 2020, 
sme vybrali päť, ktoré spolu predstavujú približne pätinu všetkých platieb 
uhradených do konca roka 2020 na základe záväzkov z VFR na obdobie 
2014 – 2020. Týmto nadväzujeme na informácie v správe o výkonnosti za rok 
2019 o deviatich ďalších programoch, ktoré tvorili približne tri štvrtiny celkových 
platieb do konca roka 2019. Pri posudzovaní sme vychádzali z informácií 
o výkonnosti pochádzajúcich od Komisie (vrátane výročnej správy o riadení 
a výkonnosti, ukazovateľov výkonnosti a hodnotení) a z najnovších zistení z našich 
vlastných auditov a preskúmaní, ak boli k dispozícii. Overili sme hodnovernosť 
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informácií Komisie o výkonnosti a ich súlad s našimi zisteniami, nekontrolovali 
sme však ich spoľahlivosť. 

o V kapitole 7 predkladáme výsledky kontroly prijatia opatrení na základe 
audítorských odporúčaní, ktoré sme uviedli v osobitných správach uverejnených 
v roku 2017. 

0.4. Pri vypracúvaní tejto správy sme zohľadnili vplyv brexitu a pandémie COVID-19 
na výkonnosť výdavkových programov EÚ. Väčšina údajov z monitorovania, z ktorých 
sme v tejto správe vychádzali, však pochádza z roku 2019 alebo zo skorších rokov, 
t. j. z obdobia pred odchodom Spojeného kráľovstva z jednotného trhu EÚ a colnej 
únie a pred rozšírením ochorenia COVID-19 v Európe. 

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

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

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

1 https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Úvod 
1.1. Európska únia (EÚ) realizuje svoje politické ciele prostredníctvom kombinácie 
výdavkových programov, financovaných alebo spolufinancovaných z rozpočtu EÚ, 
a nevýdavkových politických nástrojov (najmä prostredníctvom regulácie). 

1.2. Svoje výdavkové programy vykonáva v sedemročných cykloch, t. j. obdobiach 
viacročného finančného rámca (VFR). V posledných rokoch prebiehala intenzívna 
príprava na VFR na obdobie 2021 – 2027. VFR vychádza z rozsiahleho legislatívneho 
balíka, ktorý navrhuje Komisia a prijíma Parlament a Rada v súlade s postupmi 
vymedzenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Jeho súčasťou sú: 

o nariadenie o VFR, v ktorom sa stanovuje celková výška rozpočtu EÚ, ako aj jeho 
základná štruktúra (rozdelená na výdavkové kategórie alebo tzv. okruhy, každý 
s vlastnými ročnými výdavkovými limitmi, teda tzv. stropmi) a pravidlá flexibility 
upravujúce prevod finančných prostriedkov medzi okruhmi a rokmi. Nariadenie 
o VFR prijíma Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom a so súhlasom Parlamentu1, 

o odvetvové právne predpisy pre VFR, ktoré poskytujú právny základ pre výdavkové 
programy a stanovujú ich základné pravidlá. Tieto nariadenia sa spravidla 
prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom2, pričom Parlament a Rada 
sú ako spoluzákonodarcovia na rovnakej úrovni. 

1.3. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim výkonnosť výdavkových programov VFR je ich 
včasné spustenie a zavedenie. Komisia pri prezentácii svojich legislatívnych návrhov 
týkajúcich sa VFR na obdobie 2021 – 2027 oznámila, že cieľom je prijať ich pred 
nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v máji 20193. V preskúmaní4 
návrhu Komisie sme tento cieľ vyhodnotili ako príliš ambiciózny (pretože vychádza 
z predpokladu, že legislatívny proces by mohol prebehnúť za jeden rok v porovnaní 
s dva a pol rokom v prípade predchádzajúceho VFR), zdôraznili sme však jeho význam 
pre bezodkladné zavedenie nových výdavkových programov. Ako vyplýva 
z ilustrácie 1.1, legislatívny proces, ktorý predchádzal viacročnému finančnému rámcu 

1 Článok 312 ZFEÚ. 

2 Článok 294 ZFEÚ. 

3 COM(2018) 321 final, s. 28. 

4 Preskúmanie č. 6/2018: Návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca 
na obdobie 2021 – 2027, informačný dokument, júl 2018, bod 17. 
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na obdobie 2021 – 2027, trval v skutočnosti viac než tri roky. Pokiaľ ide o právne 
predpisy týkajúce sa SPP, v čase ukončovania našej audítorskej práce na tejto kapitole 
proces ich prijímania ešte stále prebiehal a v decembri 2020 bolo prijaté prechodné 
nariadenie, ktoré zabezpečuje kontinuitu SPP podľa pravidiel na obdobie 2014 – 2020 
až do konca roku 2022. Oneskorenie možno čiastočne pripísať pandémii COVID-19, 
pre ktorú sa priority a plánovanie opatrení EÚ od začiatku roka 2020 výrazne zmenili, 
v dôsledku čoho bolo naliehavo potrebné zrevidovať návrhy VFR a vytvoriť balík 
NextGenerationEU. 
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Ilustrácia 1.1 – Prijatie odvetvových právnych predpisov pre VFR 

na obdobie 2021 – 2027 trvalo takmer o rok dlhšie ako 

pre predchádzajúce obdobie 

 
Zdroj: EDA, na základe databázy EUR‐Lex. 

1.4. EÚ vypracovala zásady, ktoré majú pomôcť zabezpečiť vysokú kvalitu jej 
právnych predpisov (okrem iného aj právnych predpisov o VFR). V roku 2016 
Parlament, Rada a Komisia uzavreli medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva 
a v roku 2017 Komisia vydala usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu (aktualizácia 
usmernení pre lepšiu právnu reguláciu z roku 2015) spolu so súborom podrobných 
poznámok s usmernením, tipmi a osvedčenými postupmi pod názvom súbor nástrojov 
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pre lepšiu právnu reguláciu. V dohode aj v usmerneniach sa uznáva, že kvalita 
právnych predpisov (ktorá v prípade právnych predpisov o VFR ovplyvňuje koncepciu 
a budúcu výkonnosť výdavkových programov) závisí od niekoľkých kľúčových prvkov 
vrátane: 

o hodnotení, t. j. nezávislých posúdení účinnosti, efektívnosti, súdržnosti, 
relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ v rámci politiky alebo (v prípade VFR) 
výdavkového programu. Môžu sa vykonávať ex post, t. j. po úplnom vykonaní 
politiky alebo programu, alebo v polovici trvania, t. j. počas obdobia vykonávania,  

o posúdení vplyvu, v ktorých sa analyzujú pravdepodobné účinky politickej iniciatívy 
alebo (v prípade VFR) navrhovaného výdavkového programu. Vychádzajú 
zo skúseností získaných pri vykonávaní programov v minulosti, ktoré sú opísané 
v príslušných hodnoteniach. Môžu odkazovať aj na doterajšie závery 
a odporúčania z auditov. 
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Rozsah a prístup 
1.5. Hlavnou audítorskou otázkou, ktorej sa venujeme v tejto kapitole, je, ako 
Komisia, a súčasne aj Parlament a Rada, využili poznatky získané v predchádzajúcich 
obdobiach VFR na zlepšenie koncepcie a výkonnosti výdavkových programov 
na obdobie 2021 – 2027. Zamerali sme sa na poznatky, ktoré sú relevantné z hľadiska 
výkonnosti programov. Pri hľadaní odpovede na túto otázku sme analyzovali, či: 

o existuje proces, ktorý by Komisii umožňoval začleniť získané poznatky do svojich 
legislatívnych návrhov (body 1.9 – 1.23), 

o sa v legislatívnych návrhoch Komisie zohľadňujú poznatky z hodnotení, auditov 
a posúdení vplyvu (body 1.24 – 1.27), 

o zásadné pozmeňujúce návrhy s vplyvom na výkonnosť týchto navrhovaných 
výdavkových programov možno dať do súvisu s posúdeniami vplyvu (vrátane tých, 
ktoré vypracovali Parlament a Rada) alebo inými zdrojmi získaných poznatkov 
(body 1.28 – 1.32). 

1.6. Spomedzi 48 výdavkových programov stanovených na obdobie 2021 – 2027 
sme sa zamerali na päť, ktoré spolu predstavujú 60 % celkového rozpočtu VFR: 

o dva za okruh 2 VFR „Súdržnosť, odolnosť a hodnoty“: 1) Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR) a 2) Kohézny fond (KF), 

o dva za okruh 3 VFR „Prírodné zdroje a životné prostredie“, ktoré tvoria dva piliere 
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP): 3) Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF) a 4) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV), 

o jeden za okruh 6 VFR „Susedstvo a svet“: 5) Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI). 

1.7. Ako vyplýva z tabuľky 1.1, preskúmali sme šesť legislatívnych postupov 
týkajúcich sa týchto programov a jeden postup týkajúci sa celého VFR (vrátane 
17 súvisiacich hodnotení a troch posúdení vplyvu). 

15



Tabuľka 1.1 – Preskúmali sme šesť legislatívnych postupov týkajúcich sa 
piatich programov a jeden postup týkajúci sa celého VFR 

Legislatívny postup Právny predpis Súvisiace programy 

2018/0197/COD Nariadenie o EFRR a KF  
EFRR a KF 

2018/0196/COD Nariadenie o spoločných 
ustanoveniach 

2018/0216/COD Nariadenie o strategických 
plánoch SPP* 

EPZF a EPFRV 
(SPP) 2018/0218/COD Nariadenie o spoločnej 

organizácii trhov* 

2018/0217/COD Horizontálne nariadenie SPP* 

2018/0243/COD Nariadenie o NDICI NDICI 

2018/0132/APP Nariadenie o VFR Všetky 
* Legislatívny návrh – v čase ukončovania práce na našom audite nariadenie ešte nebolo prijaté. 

 Zdroj: EDA. 

1.8. Komisia predložila všetky tieto návrhy v máji a júni 2018. V čase ukončovania 
práce na našom audite v septembri 2021 spoluzákonodarcovia ešte neprijali právne 
predpisy k SPP. V prípade uvedených dvoch programov SPP sme preto nemohli 
analyzovať pozmeňujúce návrhy k legislatívnym návrhom Komisie. Podrobný opis 
nášho prístupu a metodiky sa uvádza v dodatku. 
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Prístup zameraný na lepšiu právnu 
reguláciu Komisii pomáha vyhľadávať 
získané poznatky 
1.9. Prístup Komisie zameraný na lepšiu právnu reguláciu pomáha vyhľadávať 
ponaučenia a využívať ich na zlepšenie výkonnosti. Skontrolovali sme, či Komisia 
dodržala určité kľúčové požiadavky tohto prístupu, ktoré podľa nášho názoru 
prispievajú k tomu, aby bola tvorba politiky EÚ do väčšej miery založená na dôkazoch 
a transparentnejšia: 

o Poznatky získané z hodnotení minulých opatrení EÚ by mali byť k dispozícii a mali 
by sa od začiatku využívať pri posudzovaní vplyvu (zásada „najprv vyhodnotiť“). 
Na podporu prípravy nových iniciatív by mali byť k dispozícii relevantné dôkazy 
z hodnotení. 

o Hodnotenia a posúdenia vplyvu by sa mali uverejňovať. 

o V záveroch hodnotenia by sa mali jasne sformulovať získané poznatky 
a zodpovedné generálne riaditeľstvá (GR) by mali stanoviť relevantné 
nadväzné opatrenia. 

o V posúdeniach vplyvu sa musia porovnať alternatívy rôznych politík z hľadiska 
ich hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu. Všetky relevantné 
vplyvy by sa mali posúdiť kvalitatívne a, ak je to možné, aj kvantitatívne. 

o Predtým, ako môže Komisia vydať legislatívny návrh, je potrebné kladné 
stanovisko k sprievodnému posúdeniu vplyvu od výboru pre kontrolu regulácie, 
ktorý Komisia zriadila v roku 2016 na vyhodnocovanie kvality všetkých posúdení 
vplyvu a hlavných hodnotení. 

Komisia zväčša dodržala zásadu „najprv vyhodnotiť“, 
s obmedzeniami, ktoré sa týkali hlavne cyklu VFR 

1.10. V kontexte výdavkových programov EÚ ja ťažké uplatňovať v plnej miere 
zásadu „najprv vyhodnotiť“, a to nielen z dôvodu času potrebného na dosiahnutie 
výstupov a účinkov programov, ale aj času potrebného na ich vyhodnotenie. Nie je 
napríklad možné, aby bolo ex post hodnotenie programu k dispozícii dostatočne včas 
na to, aby sa mohlo zohľadniť v posúdení vplyvu na nasledujúce obdobie VFR. 
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Najlepším riešením je postaviť posúdenia vplyvu na nasledujúce obdobie VFR 
na hodnoteniach v polovici trvania súčasného obdobia VFR (ktoré, ak sú dostupné5, 
môžu ponúknuť len predbežné hodnotenie výkonnosti programu) a na ex post 
hodnoteniach predchádzajúceho VFR. Tento dôsledok ešte viac zhoršuje 
tzv. pravidlo n + 3, ktoré v prípade niektorých programov umožňuje uskutočňovať 
platby až do troch rokov od prijatia príslušného rozpočtového záväzku (pozri 
ilustráciu 1.2). 

Ilustrácia 1.2 – V najlepšom prípade sa v posúdeniach vplyvu týkajúcich 
sa nasledujúceho VFR využívajú hodnotenia v polovici trvania súčasného 
VFR alebo ex post hodnotenia z predchádzajúceho obdobia 

 
Zdroj: EDA. 

1.11. Pokiaľ ide o legislatívne postupy v našej vzorke, výbor pre kontrolu regulácie 
dospel k záveru6, že Komisia vo všeobecnosti dodržala zásadu „najprv vyhodnotiť“. 
Jedinou výnimkou bol balík legislatívnych návrhov o SPP. V tomto prípade, hoci sa 
Komisia mohla spoľahnúť na niektoré nedávne hodnotenia SPP, ucelený súbor 
takýchto hodnotení (buď ex post hodnotenie VFR 2007 – 2013 alebo hodnotenie 
v polovici trvania obdobia VFR 2014 – 2020) pokrývajúci všetky dôležité aspekty SPP 
nebol k dispozícii včas na to, aby sa mohol využiť ako základ pre posúdenie vplyvu. 
Pri zohľadnení obmedzení opísaných v bode 1.10 naše posúdenie zásady „najprv 
vyhodnotiť“ potvrdzuje závery výboru pre kontrolu regulácie. 

1.12. Komisia nevypracovala posúdenie vplyvu svojho návrhu nariadenia 
o spoločných ustanoveniach, ktoré obsahuje dôležité horizontálne pravidlá vzťahujúce 

5 Pozri tiež bod 2.31 našej výročnej správy za rok 2020. 

6 Výročná správa výboru pre kontrolu regulácie za rok 2018, príloha: Posúdenia vplyvu 
a hodnotenie. 

VFR 2021 – 2027

Hodnotenie v polovici trvania

Posúdenie vplyvu

VFR 2014 – 2020Posúdenie vplyvu Ex post hodnotenie

VFR 2007 – 2013 Ex post hodnotenie

Hodnotenie v polovici trvania
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sa na EFRR, Kohézny fond i šesť ďalších programov. Vo svojom stanovisku7 k návrhu 
sme uviedli, že ide o odchýlku od postupu Komisie v roku 2011 v súvislosti s prípravou 
na obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na chýbajúce posúdenie vplyvu neboli k dispozícii 
dostatočné dôkazy o tom, že Komisia zvolila vo svojom návrhu optimálne možnosti, 
pokiaľ ide o určité kľúčové parametre a opatrenia ovplyvňujúce vykonávanie 
príslušných programov. 

Hodnotenia a posúdenia vplyvu sa uverejňujú, ale môže byť 
ťažké ich nájsť 

1.13. Usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu z roku 2015 sa zaviedla zmena 
spôsobu vykonávania hodnotení. Komisia zadávala v minulosti hodnotenia 
na vypracovanie externým expertom. Po prijatí nových usmernení ich Komisia začala 
vypracúvať interne vo forme pracovných dokumentov útvarov Komisie (SWD) v rámci 
príslušných generálnych riaditeľstiev. Hodnotiace štúdie externých odborníkov patria 
stále medzi hlavné vstupné informácie. Na informovanie o výsledkoch hodnotení 
a súvisiacich štúdií sa využívajú rôzne prostriedky. Externé hodnotiace štúdie sú 
k dispozícii v kníhkupectve EU Bookshop, zatiaľ čo pracovné dokumenty útvarov 
Komisie obsahujúce hodnotenia a posúdenia vplyvu možno získať z databázy EUR-Lex, 
z oficiálneho registra dokumentov Komisie a z portálu Vyjadrite svoj názor (Have your 
say). Príslušné dokumenty možno často nájsť aj na webových stránkach jednotlivých 
generálnych riaditeľstiev8. 

1.14. Zverejňovanie hodnotení a posúdení vplyvu je dôležitou príležitosťou 
komunikovať so zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou. Šírenie výsledkov 
hodnotenia je predpokladom aktívnej diskusie. V záujme maximálnej transparentnosti 
a uľahčenia prístupu sa v usmerneniach Komisie stanovuje, že záverečné hodnotiace 
dokumenty útvarov Komisie musia byť uverejnené centrálne (v relevantných 
prípadoch) spolu s príslušnou externou štúdiou a so stanoviskom výboru pre kontrolu 
regulácie9. 

1.15. Neexistuje však jednotný prístupový bod ku všetkým uverejneným, 
prebiehajúcim a plánovaným hodnoteniam a posúdeniam vplyvu. Lokalizácia 

7 Stanovisko č. 6/2018 k návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach, body 5, 81 a 113. 

8 Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, 
výskumná služba Európskeho parlamentu, november 2017. 

9 Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu, Kapitola VI – Usmernenia k hodnoteniu (vrátane 
kontrol vhodnosti), Európska komisia. 
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relevantných informácií je náročná. V oznámení o lepšej právnej regulácii z apríla 2021 
Komisia plánuje prepojiť rôzne registre dôkazov a portály a osloviť Európsky parlament 
a Radu s cieľom vytvoriť spoločný register dôkazov – tzv. spoločný legislatívny portál. 
To umožní každému, kto sa zaujíma o tvorbu politiky EÚ, ľahko vyhľadať všetky dôkazy, 
o ktoré sa opiera daná iniciatíva10. 

V hodnoteniach sa opisujú získané poznatky, no následné 
opatrenia nie sú jasne vymedzené 

1.16. Podľa usmernení pre lepšiu právnu reguláciu sa v záveroch hodnotení musia 
uviesť získané ponaučenia, ktoré budú vstupom pri tvorbe budúcich politík. 
V hodnoteniach, ktoré sme preskúmali, boli získané poznatky spravidla jasne 
sformulované a prezentované v samostatnej časti, vďaka čomu sa dali ľahko nájsť. 

1.17. V usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu sa tiež uvádza, že je potrebné 
posúdiť výsledky hodnotení a v prípade potreby k nim treba prijať následné opatrenia. 
V usmerneniach sa vyžaduje, aby sa následné opatrenia prijaté na základe výsledkov 
hodnotení vymedzili v ročných plánoch riadenia uverejňovaných príslušnými 
generálnymi riaditeľstvami. V usmerneniach sa ďalej uvádza, že stanovenie 
a oznámenie plánovaných následných opatrení je súčasťou vyvodenia a prijatia 
zodpovednosti za opatrenia EÚ a zabezpečuje transparentnosť. 

1.18. Analyzovali sme plány riadenia Generálneho riaditeľstva 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI), Generálneho riaditeľstva 
pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO), Generálneho riaditeľstva pre európsku 
susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) a Generálneho riaditeľstva 
pre medzinárodné partnerstvá (GR INTPA) na obdobie 2018 – 2021. Zistili sme, 
že v nich neboli jasne stanovené následné opatrenia nadväzujúce na výsledky 
hodnotení výdavkových programov EÚ. Okrem toho v 17 hodnoteniach, ktoré sme 
preskúmali, sme našli dva príklady akčných plánov následných opatrení, ktoré sú 
samostatnými internými dokumentmi Komisie, a teda nie sú verejne dostupné. 
Preskúmali sme aj interné pokyny Komisie na prípravu plánov riadenia na toto 
obdobie. Zistili sme, že pokyny pre plány riadenia na roky 2018 a 2019 obsahovali 
požiadavku zahrnúť do plánov následné opatrenia vyplývajúce z hodnotení, no vo verzii 
pokynov pre plány na roky 2020 a 2021 sa táto požiadavka už neobjavovala. 

10 Lepšia právna regulácia: Spoločnými silami tvorme lepšie právne predpisy [neoficiálny 
preklad], Európska komisia. 
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Posúdenia vplyvu predstavujú rôzne možnosti, 
no s obmedzenou kvantitatívnou analýzou 

1.19. V usmerneniach pre lepšiu právnu reguláciu sa stanovuje, že v posúdeniach 
vplyvu by sa mali porovnať alternatívy rôznych politík z hľadiska ich hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho vplyvu a ak je to možné, pri porovnávaní by sa mali 
vyčísliť náklady a prínosy. V posúdeniach vplyvu, ktoré sme preskúmali, sa uvádzali 
rôzne možnosti, no nešlo vždy o komplexné alternatívne scenáre zahŕňajúce všetky 
dôležité aspekty programu. Pokiaľ ide o aspekty, ktoré boli v posúdeniach analyzované, 
jednotlivé možnosti boli porovnateľné, a to hlavne na základe kvalitatívnych informácií, 
keďže kvantitatívne informácie, ako analýza nákladov a prínosov alebo analýza 
nákladovej účinnosti, mali v posúdeniach len obmedzený rozsah (pozri tabuľku 1.2). 
Relevantná kvantitatívna analýza môže čitateľom pomôcť lepšie posúdiť relatívne 
výhody tej možnosti, ktorá je odporučená v posúdení vplyvu. 

Tabuľka 1.2 – V posúdeniach vplyvu sa prezentujú rôzne alternatívy, 
ktoré sú porovnateľné z kvalitatívneho hľadiska, no kvantitatívna 
analýza v posúdeniach je obmedzená 

EFRR a Kohézny fond EPZF a EPFRV NDICI 

Prezentácia viacerých možností 

V posúdení vplyvu je 
prezentovaný základný 
scenár a tri možnosti, ako 
absorbovať plánované 
zníženie výdavkov o 10 %: 
1) rovnaké zníženie 
vo všetkých oblastiach, 
2) geografická 
koncentrácia (žiadne škrty 
pre menej rozvinuté 
krajiny) a 3) tematická 
koncentrácia (priorita 
pre inovácie, MSP 
a životné prostredie). 

V posúdení vplyvu je 
prezentovaný základný 
scenár a tri možnosti. 
Tieto možnosti sa 
navzájom nevylučujú, 
ale predstavujú škálu 
rôznych priorít, na ktoré 
sa môžu členské štáty 
zamerať. 

Jednotlivé možnosti 
uvedené v posúdení 
vplyvu sú skôr variantmi 
tej istej možnosti, pretože 
celá komparatívna analýza 
sa obmedzuje na otázku, 
ktoré vonkajšie nástroje 
a rozpočtové záruky sa 
majú zlúčiť s nástrojom 
NDICI. 
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EFRR a Kohézny fond EPZF a EPFRV NDICI 

Porovnateľnosť 

Analýza výhod a nevýhod 
jednotlivých možností 
so zameraním 
na odhadovaný vplyv 
na HDP EÚ. 

Analýza predpokladanej 
účinnosti, ak sa ciele SPP 
dosiahnu v rámci 
jednotlivých možností. 

Analýza výhod a nevýhod 
zlúčenia samostatných 
vonkajších nástrojov 
s nástrojom NDICI, spolu 
so závermi týkajúcimi sa 
každého jednotlivého 
nástroja. 

Kvantifikácia 

V posúdení vplyvu chýba 
podrobná analýza 
nákladov a prínosov alebo 
nákladovej účinnosti. 

Posúdenie vplyvu zahŕňa 
kvantifikovanú analýzu 
environmentálnych 
a hospodárskych 
aspektov, ako je napríklad 
posúdenie príjmového 
rozdelenia, ale chýba 
v ňom podrobná analýza 
nákladov a prínosov alebo 
nákladovej účinnosti. 

Posúdenie vplyvu je 
zamerané najmä 
na podobné ciele 
a aspekty súdržnosti 
a kvantifikácia v ňom 
chýba. 

Určenie uprednostňovanej možnosti 

Áno, explicitne (možnosť 
č. 3, t. j. tematická 
koncentrácia). 

Nie, v posúdení vplyvu sa 
navrhuje, že najlepšou 
voľbou by mohla byť 
kombinácia rôznych 
prezentovaných možností. 

Áno, posúdenie vplyvu 
obsahuje záver o tom, 
ktoré nástroje by sa mali 
zlúčiť s nástrojom NDICI. 

Zdroj: EDA. 

Výbor pre kontrolu regulácie prispieva k zlepšovaniu kvality 
hodnotení a posúdení vplyvu 

1.20. V súlade s usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu výbor pre kontrolu 
regulácie posudzuje kvalitu všetkých posúdení vplyvu a vybraných hodnotení, ktoré 
považuje za dôležité. Ako vyplýva z ilustrácie 1.3, pracovné vyťaženie výboru 
pre kontrolu regulácie je značné: v rokoch 2017 až 2020 preskúmal 171 posúdení 
vplyvu a 58 hodnotení – celkovo 229 prípadov. Z nich 42 (18 %) sa týkalo priamo VFR. 
Výbor sa ročne venuje v priemere 60 prípadom, pracovná záťaž však kolíše s postupom 
VFR a politického cyklu EÚ. 
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1.21. Ku každému prípadu, ktorý výbor pre kontrolu regulácie preskúmava, vydáva 
stanovisko, ktoré môže byť záporné alebo kladné (alebo v prípade posúdení vplyvu aj 
„kladné s výhradami“). Posúdenia vplyvu, ktoré dostanú pri prvom predložení 
negatívne stanovisko výboru, musia byť prepracované, pričom sa zohľadnia 
pripomienky výboru, a následne sa posúdenie predloží na opätovné preskúmanie. 
Druhé predloženie je zvyčajne konečné. Ak výbor pre kontrolu regulácie zotrvá 
na svojom zápornom stanovisku, len podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne 
vzťahy a strategický výhľad môže schváliť začatie medziútvarovej konzultácie predtým, 
ako kolégium komisárov rozhodne, či sa s realizáciou iniciatívy začne. Záporné 
stanovisko výboru k hodnoteniam nebráni ich uverejneniu, no príslušné generálne 
riaditeľstvá vo väčšine prípadov prvú verziu dokumentu opravia a pri druhom 
predložení sa snažia získať kladné stanovisko. 

1.22. Výbor pre kontrolu regulácie okrem toho posudzuje kvalitu každého návrhu 
hodnotenia a posúdenia vplyvu po každom predložení, ako aj kvalitu konečnej verzie 
pred uverejnením, na základe rôznych kritérií, ktorým prideľuje bodové hodnotenie. 
Bodové hodnotenie kvality konečných verzií posúdení vplyvu a hodnotení pridelené 
výborom bolo v priemere o 15 % vyššie ako bodové hodnotenie prvých verzií, ktoré 
preskúmal. Zlepšenie bolo výraznejšie v prípadoch, keď pôvodné posúdenie dostalo 
záporné stanovisko (29 %), ale dochádzalo k nemu aj v prípadoch, keď bolo stanovisko 
pozitívne (10 %) a výbor predpokladal, že príslušné generálne riaditeľstvá zohľadnia 
jeho pripomienky z preskúmania bez opätovného predloženia dokumentov. Zlepšenie 
bolo podobné pri hodnoteniach aj posúdeniach vplyvu, ako aj pri prípadoch, ktoré sa 
týkali aj netýkali VFR. 
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Ilustrácia 1.3 – Výbor pre kontrolu regulácie pomáha zlepšovať kvalitu 
posúdení vplyvu a hodnotení 

Zdroj: EDA. 
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(môže zahŕňať pripomienky)  

Nepovinná
nová verzia

Uverejnenie
- Konečné verzie hodnotení 

a posúdení vplyvu
- Stanoviská (vrátane pôvodných

záporných stanovísk)

Kladné stanovisko
s výhradami

Povinná nová verzia a druhé 
predloženie, pokiaľ sa neprijme 
politické rozhodnutie prikročiť 
k realizácii aj napriek námietkam 
výboru pre kontrolu regulácie.

Záporné stanovisko  
Nepovinná nová verzia
a druhé predloženie
(uverejnenie so záporným 
stanoviskom je tiež možné)Povinná

nová verzia

Návrh posúdenia vplyvuNávrh hodnotenia

Stanovisko Hodnotenie kvality 
(*)

(*) Výsledkom hodnotenia 
kvality každej verzie je 
bodové hodnotenie
pridelené rôznym kritériám.
Bodové hodnotenie kvality 
nie je rozhodujúce 
pre stanovisko výboru 
pre kontrolu regulácie.
Neuverejňujú sa, s výnimkou 
súhrnných štatistík. 

Posúdenia vplyvu (všetky)
Hodnotenia (vybrané)

V

Pracovný postup výboru pre kontrolu regulácie
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1.23. Preskúmali sme šesť dokumentov, ktoré sa týkali VFR: tri posúdenia vplyvu 
a tri hodnotenia. Podarilo sa nám identifikovať konkrétne prípady zlepšenia kvality, 
ktoré sa dajú pripísať preskúmaniu výboru pre kontrolu regulácie. Takisto považujeme 
posúdenia kvality týchto spisov zo strany výboru za primerané, a to tak pre pôvodnú, 
ako aj konečnú verziu. 
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Komisia pripravila svoje legislatívne 
návrhy so zreteľom na získané 
poznatky 
1.24. Zistili sme, že v siedmich legislatívnych návrhoch, ktoré sme preskúmali, 
Komisia spravidla zohľadnila poznatky získané z príslušných hodnotení a auditov, hoci 
nie vždy úplne a v niektorých prípadoch len v obmedzenej miere. Legislatívny návrh 
Komisie týkajúci sa základného aktu, ktorým sa riadi daný program, je navyše len 
prvým krokom pri jeho koncipovaní a sám osebe nezaručuje zlepšenie výkonnosti 
programu. Po prvé, právne predpisy prijaté na základe takéhoto návrhu sú výsledkom 
legislatívnych rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou, ktoré často vedú 
k zásadným zmenám. Po druhé, niektoré kľúčové požiadavky a opatrenia sa ešte musia 
stanoviť vo vykonávacích a v delegovaných aktoch nižšej úrovne. Komisia prijíma 
vykonávacie akty po konzultáciách vo výboroch so zástupcami členských štátov 
a delegované akty – na ktoré sa vzťahuje právo Parlamentu a Rady vzniesť námietku 
proti vstupu do platnosti – po zohľadnení expertov z členských štátov. V rámci 
zdieľaného riadenia výkonnosť programov vo veľkej miere závisí od konkrétnych 
ustanovení jednotlivých operačných programov, strategických plánov SPP a podobných 
programových dokumentov, ktoré musia navrhnúť členské štáty a Komisia ich musí 
schváliť pred tým, ako sa vykonávanie môže skutočne začať. 

1.25. V tejto časti uvádzame tri príklady ponaučení a analyzujeme, ako ich Komisia 
zohľadnila vo svojich legislatívnych návrhoch. Prvý z nich z nich sa týka celkovej 
štruktúry vonkajšej činnosti EÚ, ktorú Komisia radikálne zmenila v reakcii 
na predchádzajúce diagnózy a odporúčania (pozri rámček 1.1). 

Rámček 1.1 

Ponaučenie: rôzne nástroje vonkajšej činnosti by sa mali 
skonsolidovať 

Aký bol problém a k akým ponaučeniam sa dospelo? 

Vo VFR na obdobie 2014 – 2020 existoval v rámci okruhu Globálna Európa súbežne 
veľký počet nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti. V hodnoteniach týchto 
nástrojov v polovici trvania obdobia sa dospelo k záveru, že veľké množstvo 
programov vyvolávalo riziko prekrývajúcich sa opatrení, nevyužitých príležitostí 
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na dosiahnutie synergií a znásobenia vykonávacích opatrení11. Zdôrazňovala sa 
v nich potreba zjednodušiť pracovné postupy a zvýšiť jednotnosť. 

Už v minulosti sme uviedli, že existencia viacerých nástrojov, ako je ERF, mimo 
rozpočtu EÚ zvyšuje zložitosť operačných postupov a oslabuje povinnosť 
zodpovedať sa12. Komisia tento argument uznala vo svojom diskusnom 
dokumente o budúcnosti financií EÚ z roku 2017, v ktorom uviedla: „Využívanie 
dodatočných nástrojov mimo rozpočtu EÚ by malo byť minimálne, keďže vnášajú 
do rozpočtu prvky, ktoré sťažujú jeho zrozumiteľnosť a ohrozujú demokratickú 
kontrolu, transparentnosť a náležité riadenie.“ 

Ako uplatnila Komisia získané poznatky vo svojom legislatívnom návrhu? 

Tieto získané poznatky Komisiu podnietili k tomu, aby navrhla revidovanú 
štruktúru nástrojov financovania vonkajšej činnosti s cieľom zvýšiť súlad medzi 
regionálnymi a tematickými programami a zefektívniť postupy13. Prijatím 
nariadenia o NDICI v júni 2021 sa výrazne znížil počet nástrojov vonkajšej činnosti, 
pretože osem14 pôvodne samostatných nástrojov (vrátane ERF, ktorý je teraz 
súčasťou rozpočtu) sa zlúčilo do jedného nástroja na financovanie vonkajšej 
činnosti. 

Domnievame sa však, že je priskoro na to, aby bolo možné v plnom rozsahu 
posúdiť, do akej miery sa prostredníctvom nástroja NDICI dosiahne v praxi 
zjednodušenie a väčšia jednotnosť. Nadchádzajúce programovanie tohto nového 
nástroja a vykonávanie, ktoré bude nasledovať, ukážu, do akej miery sa dajú tieto 
ciele splniť. 

1.26. Ďalší príklad sa týka monitorovania a merania výkonnosti v oblasti súdržnosti. 
V tomto prípade Komisia uplatnila získané poznatky na vymedzenie súboru spoločných 
ukazovateľov výsledkov pre EFRR, Kohézny fond a súvisiace programy (pozri 
rámček 1.2). Tým sa však zvýšil celkový počet ukazovateľov na úrovni EÚ, čo je 

11 Pozri COM(2017) 720 final, s. 20, a SWD(2017) 601 final, s. 22. 

12 Pozri preskúmanie č. 1/2018: Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu 
EÚ, informačný dokument, február 2018, body 26 – 30 a 40, a kapitolu 2 našej výročnej 
správy za rok 2016, body 2.29 – 2.31 a rámček 2.8. 

13 Posúdenie vplyvu – sprievodný dokument k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, 
s. 19. 

14 Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI), európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
(EIDHR), nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj na podporu stability a mieru (IcSP), 
nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC), nástroj partnerstva, spoločné 
vykonávacie nariadenie a Európsky rozvojový fond (ERF). 
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v rozpore s iným ponaučením, a to tým, že v programoch by sa mal používať menší 
počet (ale zato relevantnejších) ukazovateľov vrátane ukazovateľov na úrovni EÚ. 
Takéto kompromisy sú pri navrhovaní výdavkových programov často nevyhnutné. 

Rámček 1.2 

Ponaučenie: EFRR a Kohézny fond by mali mať spoločné ukazovatele 
výsledkov 

Aký bol problém a k akým ponaučeniam sa dospelo? 

V právnych predpisoch k VFR na obdobie 2014 – 2020 bol stanovený zoznam 
spoločných ukazovateľov výstupov pre EFRR a Kohézny fond. Avšak spoločné 
ukazovatele výsledkov pre ne vymedzené neboli. 

Namiesto toho boli pre každý operačný program stanovené samostatné súbory 
ukazovateľov výsledkov, čím sa zvýšila administratívna záťaž a znemožnila 
zmysluplná agregácia výsledkov na úrovni EÚ. Odporučili sme, aby pre VFR 
na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhla súbor spoločných ukazovateľov 
výsledkov15. 

Ako uplatnila Komisia získané poznatky vo svojom legislatívnom návrhu? 

Komisia uskutočnila analýzu ukazovateľov na obdobie 2014 – 2020 s cieľom 
posúdiť, či je možné rozšíriť zoznam spoločných ukazovateľov výstupov a vytvoriť 
zoznam spoločných ukazovateľov priamych výsledkov pre činnosti EFRR 
a Kohézneho fondu na obdobie po roku 2020. 

Legislatívny balík na programové obdobie 2021 – 2027 obsahuje zoznam 
spoločných ukazovateľov výsledkov pre EFRR a Kohézny fond. Týmito 
ukazovateľmi výsledkov sa budú merať (aj krátkodobé) účinky podporovaných 
činností na prijímateľov. 

 

1.27. V niektorých prípadoch boli získané poznatky v legislatívnych návrhoch 
Komisie zohľadnené len v obmedzenej miere. Príkladom je otázka zvýšenia podielu, 

15 Pozri osobitnú správu č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách 
a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority 
stratégie Európa 2020, ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti, a osobitnú 
správu č. 21/2018: Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období rokov 2014 – 2020 
sa stále zameriava najmä na výstupy. 
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ktorým SPP prispieva k opatreniam v oblasti klímy, a jeho realistického zmerania (pozri 
rámček 1.3). 

Rámček 1.3 

Ponaučenie: prístup k posudzovaniu prispenia SPP k opatreniach 
v oblasti klímy by mal byť realistickejší 

Aký bol problém a k akým ponaučeniam sa dospelo? 

V snahe zmierniť zmenu klímy EÚ stanovila sériu cieľových hodnôt pre znižovanie 
emisií skleníkových plynov: na rok 2020 (o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 
1990), na rok 2030 (o 55 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990) a na rok 2050 
(nulová bilancia emisií). Poľnohospodárstvo je zahrnuté do všetkých týchto troch 
hlavných cieľov, avšak osobitná cieľová hodnota pre odvetvie poľnohospodárstva 
zatiaľ nebola schválená16. 

Podiel SPP na opatreniach v oblasti klímy sa meria v rámci záväzku EÚ vynaložiť 
konkrétny podiel svojho rozpočtu (20 % počas VFR na obdobie 2014 – 2020 a 25 % 
počas VFR na obdobie 2021 – 2027) na činnosti súvisiace so zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na ňu. V správe z roku 201617 sme však dospeli k zisteniu, 
že pri spôsobe, akým bola metóda sledovania uplatňovaná, sa podiel SPP 
nadhodnotil takmer o tretinu. Takisto sme zistili, že informácie o očakávaných 
výsledkoch výdavkov v oblasti klímy, napríklad pokiaľ ide o znižovanie emisií, boli 
obmedzené. Odporučili sme uplatniť zásadu konzervatívnosti a opraviť prehnané 
odhady vo výdavkoch SPP na klímu. V správe z roku 202118 sme dospeli k zisteniu, 
že hoci SPP predstavuje polovicu výdavkov EÚ na klímu, emisie 
z poľnohospodárstva sa od roku 2010 zmenili len málo. 

Ako uplatnila Komisia získané poznatky vo svojom legislatívnom návrhu? 

V preskúmaní č. 1/202019 sme dospeli k zisteniu, že metodika, ktorú Komisia 
používa na sledovanie výdavkov z rozpočtu EÚ na oblasť klímy, zostala zväčša 
nezmenená. Hoci Komisia znížila odhadovaný podiel platieb na oblasti 

16 Osobitná správa č. 18/2019: Emisie skleníkových plynov v EÚ: vykazujú sa dobre, ale sú 
potrebné lepšie informácie o zníženiach v budúcnosti, rámček 6. 

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

18 Osobitná správa č. 16/2021: Spoločná poľnohospodárska politika a klíma: Polovica výdavkov 
EÚ v oblasti klímy vyčlenených na poľnohospodárstvo, ale emisie z poľnohospodárskych 
podnikov neklesajú. 

19 Preskúmanie č. 1/2020: Sledovanie výdavkov v oblasti klímy v rozpočte EÚ. 

29

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_16/SR_CAP-and-Climate_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_18/SR_Greenhouse_gas_emissions_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_16/SR_CAP-and-Climate_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_01/RW_Tracking_climate_spending_SK.pdf


s prírodnými obmedzeniami v súlade s naším odporúčaním, výrazne zvýšila 
odhadovaný podiel tzv. základných platieb, t. j. novej základnej podoby priamych 
platieb poľnohospodárom, so zdôvodnením, že podliehajú tzv. posilnenej 
kondicionalite, ktorá zahŕňa doterajšie ekologizačné postupy. Ako sme však uviedli 
v stanovisku20 z roku 2018, realistickejším spôsobom ako odhadnúť, akým 
podielom prispievajú priame platby k opatreniam v oblasti klímy, by bolo zohľadniť 
len podporu pre oblasti, v ktorých poľnohospodári skutočne používajú postupy 
na zmiernenie zmeny klímy. 

20 Stanovisko č. 7/2018 k návrhom Komisie týkajúcim sa nariadení o spoločnej 
poľnohospodárskej politike v období po roku 2020, body 37 – 38. 
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Zmeny návrhov právnych predpisov 
o VFR boli čiastočne podporené 
posúdeniami vplyvu vypracovanými 
Komisiou, Parlament a Rada však 
nepripravili žiadne ďalšie zmeny 
1.28. Zákonodarné právomoci Európskeho parlamentu a Rady sa vymedzujú 
v ZFEÚ. Tieto dve inštitúcie majú demokratický mandát a v rámci obmedzení 
definovaných v ZFEÚ môžu tieto zákonodarné právomoci vykonávať podľa vlastného 
uváženia. Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva, ktorú obe uzavreli, 
poskytuje isté usmernenie týkajúce sa dobrých legislatívnych postupov a obe inštitúcie 
zaväzuje k ich uplatňovaniu. V článku 15 sa stanovuje, že ak to tieto dve inštitúcie 
„budú považovať za vhodné a potrebné na účely legislatívneho procesu, vykonajú 
posúdenia vplyvu v súvislosti so svojimi zásadnými pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu 
Komisie“. V zásade „budú za východiskový bod pre svoju ďalšiu prácu […] považovať 
posúdenie vplyvu vypracované Komisiou“. Vymedzenie toho, čo predstavuje „zásadný 
pozmeňujúci návrh“ by podľa článku 15 malo byť „na jednotlivých inštitúciách“. 

1.29. Zmeny predložené spoluzákonodarcami v odvetvových legislatívnych 
postupoch, ktoré sme preskúmali, a Radou so súhlasom Parlamentu, v súvislosti 
s nariadením o VFR boli početné, a niekoľko z nich považujeme za zásadné z hľadiska 
výkonnosti programov. Vo väčšine prípadov možno tieto pozmeňujúce návrhy dať 
aspoň do určitej miery do spojitosti s ponaučeniami získanými z hodnotení, auditov 
a posúdení vplyvu vypracovaných Komisiou. V zásade to platí v prípade ponaučenia 
týkajúceho sa zvýšenia flexibility zavedenej nariadením o VFR (pozri rámček 1.4). 

Rámček 1.4 

Ponaučenie: VFR by mal byť pružnejší, aby lepšie reagoval 
na meniace sa okolnosti 

Aký bol problém a k akým ponaučeniam sa dospelo? 

Komisia sa vo svojom diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ z roku 2017 
zasadzovala za rozpočet EÚ „s väčšou flexibilitou v stabilnom rámci“, pričom 
argumentovala, že väčšia flexibilita je zásadne dôležitá pri reakcii na krízy 
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a nepredvídané udalosti. V  preskúmaní z roku 2018 sme v zásade vyjadrili súhlas 
s analýzou Komisie a dodali sme, že nástroje flexibility v rámci VFR na obdobie 
2014 – 2020 sa vo veľkej miere používali na riešenie rozpočtových dôsledkov 
neočakávaných oneskorení pri vykonávaní programov, čím sa ponechala len malá 
miera flexibility na riešenie akýchkoľvek ďalších nepredvídaných udalostí. 

Ako uplatnila Komisia získané 
poznatky vo svojom legislatívnom 

návrhu? 

Aké pozmeňujúce návrhy prijala 
Rada so súhlasom Parlamentu 

k návrhu Komisie? 

V preskúmaní č. 6/2018 k návrhu 
Komisie týkajúceho sa VFR na obdobie 
2021 – 2027 sme určili niekoľko 
prvkov, ktoré výrazne zvyšujú celkovú 
flexibilitu rozpočtu: 

Rada so súhlasom Parlamentu 
ponechala niektoré hlavné prvky 
návrhu Komisie, ale zmenila ho 
v niektorých dôležitých ohľadoch 
vrátane jasnejšieho rozdelenia 
rôznych osobitných nástrojov 
na tematické a netematické, a tiež: 

o odstránenie limitov 
na prenesenie nevyužitých 
platobných rozpočtových 
prostriedkov – t. j. rozdielu medzi 
maximálnou povolenou sumou, 
ktorú by EÚ mohla vyplatiť 
v danom roku (ročný strop 
platobných rozpočtových 
prostriedkov) a sumou, ktorú 
skutočne vyplatila – do budúcich 
rokov (prostredníctvom 
tzv. mechanizmu celkovej rezervy 
na platby). To by pomohlo 
zabezpečiť, aby boli v prípade 
oneskorenia vykonávania 
programov k dispozícii finančné 
prostriedky na platby, 

o konsolidácie celkovej rezervy 
na platby do tzv. nástroja 
jednotnej rezervy 
a znovuzavedenia limitov 
na prenos nevyužitých 
platobných rozpočtových 
prostriedkov z jedného roka 
do nasledujúceho. Podobne ako 
v prípade VFR na obdobie 
2014 – 2020 sú tieto limity 
stanovené na posledné tri roky 
uvedeného obdobia, 
no tentokrát sú celkovo vyššie 
približne o 20 %, 

o zvýšenie objemu a rozšírenie 
záberu štyroch osobitných 
nástrojov mimo VFR21 
na 2,4 mld. EUR ročne (zvýšenie 
o 34 % oproti predchádzajúcemu 
VFR) a objasnenie toho, že všetky 
sumy vynaložené z týchto 

o mierneho zníženia celkovej 
hodnoty týchto osobitných 
nástrojov (o 4 %) na 2,3 mld. EUR 
ročne, čo je však stále o 28 % 
viac ako v predchádzajúcom 
období. Okrem toho bol 
vytvorený nový tematický 

21 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezerva 
na núdzovú pomoc a nástroj flexibility. 
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nástrojov sú nad rámec ročného 
stropu pre platobné rozpočtové 
prostriedky, 

osobitný nástroj: pobrexitová 
adaptačná rezerva so stropom 
vo výške 5 mld. EUR na celé 
obdobie jej trvania, 

o rozšírenie možnosti preniesť 
nevyužité viazané rozpočtové 
prostriedky do budúcich rokov 
prostredníctvom tzv. rezervy 
Únie tým, že sa umožní ich 
pridelenie na ktorúkoľvek oblasť 
politiky (a nielen na oblasti 
súvisiace s rastom, 
zamestnanosťou, migráciou 
a bezpečnosťou, ako to bolo 
v prípade VFR na obdobie 
2014 – 2020), 

o konsolidácie rezervy Únie 
do nástroja jednotnej rezervy. 
Hoci absencia tematických 
obmedzení využívania 
mechanizmu bola zachovaná, 
zaviedli sa ročné limity na prenos 
súm do budúcich rokov: 
na úrovni 0,04 % 
kombinovaného hrubého 
národného dôchodku členských 
štátov EÚ, 

o vytvorenie možnosti opätovného 
použitia zrušených záväzkov 
(alebo zrušenia viazanosti) ich 
doplnením do rezervy Únie. 
V minulosti dosahovali zrušené 
záväzky 2 až 5 mld. EUR ročne. 

o odstránenia možnosti 
opätovného použitia zrušených 
záväzkov týmto spôsobom. 

 

1.30. V iných prípadoch sa pozmeňujúce návrhy predložené spoluzákonodarcami 
výrazne odchyľovali od návrhu Komisie, ktorý vychádzal zo získaných ponaučení. To 
možno ilustrovať na príklade, keď spoluzákonodarcovia odmietli návrh Komisie skrátiť 
(z troch rokov na dva roky) obdobie, počas ktorého sa môžu platby v rámci viacročných 
programov stále vykonávať po prijatí rozpočtového záväzku (pozri rámček 1.5). 

Rámček 1.5 

Ponaučenie: pravidlo n + 3 by malo byť nahradené pravidlom n + 2 

EÚ vynakladá značnú časť svojho rozpočtu prostredníctvom viacročných 
programov, ako sú EFRR a Kohézny fond. Vo VFR na obdobie 2014 – 2020 
pravidlo n + 3 umožňovalo, aby výdavky na takéto programy pokračovali až 
do roku 2023, t. j. tri roky po formálnom konci obdobia (pozri aj bod 1.10). 
V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami (2000 – 2006 a 2007 – 2013), keď sa 
uplatňovalo pravidlo n + 2, to predstavovalo zmenu. 

Pravidlo n + 3 bolo zavedené s cieľom poskytnúť viac času na vykompenzovanie 
pomalého začiatku programov a slabého čerpania finančných prostriedkov 
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na začiatku obdobia. Ako sme však konštatovali22, spôsobilo problémy 
s rozpočtovým hospodárením a výkonnosťou tým, že: 

o prispelo k nárastu nesplatených záväzkov, t. j. súm, ktoré sa Komisia zaviazala 
uhradiť z rozpočtu EÚ, čo však ešte neurobila, 

o zvýšilo administratívnu záťaž predĺžením obdobia, počas ktorého sa 
prekrývajú dve obdobia VFR s dvomi odlišnými súbormi pravidiel, na tri roky, 

o oslabilo motiváciu vytvárať výstupy a následne aj výsledky skôr, 
a v niektorých prípadoch ich reálne oddialilo o rok v porovnaní 
s pravidlom n + 2. 

Ako uplatnila Komisia získané poznatky 
vo svojom legislatívnom návrhu? 

Aké pozmeňujúce návrhy prijali 
zákonodarcovia k návrhu Komisie? 

V prípade obdobia 2021 – 2027 sa 
Komisia vo svojom návrhu nariadenia 
o spoločných ustanoveniach vrátila 
k pravidlu n + 223. 
Komisia navrhla túto zmenu „s cieľom 
podporiť správne finančné riadenie 
a včasné vykonávanie“ a tvrdila, že by to 
malo byť realizovateľné, pretože „vďaka 
zjednodušeniu programy obmedzia 
oneskorenia“24. 
Ako sa však uvádza v bode 1.12, Komisia 
nevypracovala posúdenie vplyvu 
na podporu tohto horizontálneho 
legislatívneho návrhu. 

Spoluzákonodarcovia rozhodli 
o pokračovaní uplatňovania 
pravidla n + 3 v rokoch 2021 – 2026 
a návrh Komisie zmenili v tomto 
zmysle. 
 

 

1.31. Ani Parlament ani Rada nevypracovali žiadne posúdenia vplyvu v súvislosti 
s legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa VFR a jeho výdavkových programov. 
Berieme na vedomie kritiku Parlamentu, že Rada nevypracovala posúdenia vplyvu 

22 Preskúmanie č. 5/2019: Rýchle preskúmanie veci – Nesplatené záväzky v rozpočte EÚ – 
bližší pohľad, apríl 2019, body 34 – 39, osobitná správa č. 36/2016: Posúdenie opatrení 
na ukončenie programov v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka v období rokov 2007 – 2013, 
body 58 – 68. 

23 Článok 99 návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach a článok 36 návrhu nariadenia 
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

24 Dôvodová správa k legislatívnemu návrhu Komisie. Pozri tiež diskusný dokument Komisie 
o budúcnosti financií EÚ z roku 2017, časť 4.1.3. 
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zásadných pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhla25. Zistili sme, že obe inštitúcie 
vypracovali interné usmernenia k posúdeniam vplyvu. V súlade s medziinštitucionálnou 
dohodou o lepšej tvorbe práva obe inštitúcie vo svojich usmerneniach zdôrazňujú, 
že v plnej miere zohľadnia posúdenia vplyvu vypracované Komisiou. Okrem toho obe 
inštitúcie vymenúvajú určité podmienky, ktoré by museli byť splnené, aby mohli 
vypracovať vlastné posúdenia vplyvu. Akékoľvek nové posúdenie vplyvu niektorou 
z inštitúcií by muselo mať širokú politickú podporu a nemalo by neprimerane zdržať 
legislatívny proces. Okrem toho v usmerneniach oboch inštitúcií sa stanovuje, že nové 
posúdenie vplyvu sa môže považovať za potrebné len v prípade zásadných 
pozmeňovacích návrhov Komisie. Avšak ani jedna z inštitúcii nevymedzuje, čo robí 
pozmeňujúci návrh zásadným, ani nestanovuje kritériá na posúdenie tejto otázky. 
V usmernení Parlamentu sa uvádza, že „je ťažké sformulovať definíciu pojmu ‚zásadný‘, 
ktorá by platila vo všeobecnosti – ide o posúdenie, ktoré sa musí vykonať jednotlivo 
v každom konkrétnom prípade“. Rada vo svojom usmernení podporuje podobný 
prístup založený na posúdení jednotlivých prípadov. Súhlasíme, že možno nie je reálne 
sformulovať jedinú všeobecne platnú definíciu, no chýbajúce kritériá, ktoré by umožnili 
posúdiť, čo robí pozmeňujúci návrh zásadným, vyvolávajú riziko, že rôzne výbory 
týchto dvoch inštitúcií budú uplatňovať odlišný výklad a postupy. 

1.32. Overovali sme, či spoluzákonodarcovia zohľadnili naše stanoviská26 
k legislatívnym návrhom, ktoré sme preskúmali. Zistili sme, že sa riadili niektorými 
našimi návrhmi (pozri rámček 1.6). 

  

25 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2021 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou 
súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie 
za rozpočtový rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada (2020/2142(DEC)), bod 12. 

26 Stanovisko č. 6/2018 k nariadeniu o spoločných ustanoveniach; stanovisko č. 7/2018 
k legislatívnemu balíku o SPP a stanovisko č. 10/2018 k nariadeniu o NDICI. 
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Rámček 1.6 

V niektorých prípadoch sa spoluzákonodarcovia riadili našimi 
stanoviskami k legislatívnym návrhom Komisie 

o Zosúladili navrhovanú definíciu ukazovateľov výsledkov v nariadení 
o spoločných ustanoveniach a v nariadeniach pre jednotlivé fondy (vrátane 
nariadenia o EFRR/Kohéznom fonde)27. 

o Rozšírili zásadu programovania založeného na výsledkoch, ktorá sa už 
uplatňovala pri geografických programoch, na všetky programy nástroja 
NDICI28. 

27 Stanovisko č. 6/2018 k nariadeniu o spoločných ustanoveniach, bod 60. 

28 Stanovisko č. 10/2018 k nariadeniu o NDICI, bod 23. 
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Závery a odporúčania 
1.33. Prístup založený na lepšej právnej regulácii Komisii pomáha identifikovať 
poznatky získané pri vykonávaní doterajších politík a programov a využiť ich 
na zlepšenie budúcej výkonnosti (pozri bod 1.9). 

1.34. Po zohľadnení obmedzení súvisiacich s cyklom VFR sme dospeli k záveru, 
že Komisia pri väčšine legislatívnych postupov, ktoré sme preskúmali, dodržala zásadu 
„najprv vyhodnotiť“. Nevypracovala však posúdenie vplyvu nariadenia o spoločných 
ustanoveniach, ktoré obsahuje dôležité ustanovenia týkajúce sa výkonnosti, ktoré sa 
vzťahujú na EFRR, Kohézny fond i šesť ďalších programov. Okrem toho v prípade 
legislatívnych návrhov o SPP v čase, keď sa vypracúvali posúdenia vplyvu, 
hodnotenia v dostatočnej miere nezahŕňali všetky tematické aspekty politiky 
(pozri body 1.10 – 1.12). 

Odporúčanie 1.1 

Pri príprave budúceho VFR by Komisia mala: 

a) zabezpečiť, aby sa v posúdeniach vplyvu preskúmali hlavné vecné (t. j. nielen 
procesné) aspekty právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na viaceré programy, 
ako je nariadenie o spoločných ustanoveniach; 

b) plánovať svoje hodnotenia všetkých výdavkových programov vrátane hodnotení 
týkajúcich sa konkrétnych tematických aspektov týchto programov tak, aby boli 
ich výsledky k dispozícii pre príslušné posúdenia vplyvu. 

Termín: pri príprave na VFR po roku 2027 

1.35. Posúdenia vplyvu a hodnotenia, ako aj ich podporné štúdie, sa uverejňujú, 
ale ich vyhľadávanie môže byť zložité, pretože k nim neexistuje jednotný prístupový 
bod (pozri body 1.13 – 1.15). 
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Odporúčanie 1.2 

Komisia by mala pokračovať vo svojich plánoch a zriadiť užívateľsky jednoduchý 
prístupový bod k všetkým posúdeniam vplyvu, hodnoteniam a ich podkladovým 
štúdiám. To by sa mohlo dosiahnuť prepojením príslušných registrov dôkazov 
a portálov a oslovením ostatných inštitúcií s cieľom vytvoriť spoločný register dôkazov 
– tzv. spoločný legislatívny portál. 

Termín: koniec roka 2023 

1.36. Získané poznatky boli v hodnoteniach, ktoré sme preskúmali, spravidla 
označené jasne. Komisia však v plánoch riadenia, ktoré uverejnila, jasne neuviedla 
príslušné následné opatrenia (pozri body 1.16 – 1.18). 

Odporúčanie 1.3 

Komisia by mala jasne identifikovať príslušné následné opatrenia vyplývajúce 
z hodnotení, a to ich uvedením vo svojich ročných plánoch riadenia alebo v iných 
verejne dostupných ekvivalentných dokumentoch. 

Termín: koniec roka 2022 

1.37. V posúdeniach vplyvu, ktoré sme preskúmali, sa uvádza celý rad možností 
pre koncipovanie príslušných výdavkových programov. Obsahujú však málo 
kvantifikovaných informácií, ktoré by uľahčili porovnanie prezentovaných možností 
(pozri bod 1.19). 

Odporúčanie 1.4 

Pri prezentácii jednotlivých možností v posúdeniach vplyvu by Komisia mala uviesť viac 
kvantitatívnych informácií, najmä analýzu nákladov a prínosov a analýzu nákladovej 
účinnosti. 

Termín: pri vypracúvaní posúdení vplyvu na VFR po roku 2027 

1.38. Výbor pre kontrolu regulácie robí dôležitú prácu. Preskúmava všetky 
posúdenia vplyvu a vybrané hodnotenia a významne prispieva k zlepšeniu ich kvality 
(pozri body 1.20 – 1.23). 
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1.39. Z legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR, ktoré sme preskúmali, vyplýva, 
že Komisia spravidla aspoň čiastočne zohľadnila relevantné ponaučenia vyplývajúce 
z hodnotení a auditov. Základný právny akt, ktorým sa riadi program, je však len prvým 
krokom k zaisteniu lepšej výkonnosti: veľa závisí od kľúčových požiadaviek a postupov, 
ktoré treba stanoviť vo vykonávacích a v delegovaných aktoch nižšej úrovne 
a v programových dokumentoch (pozri body 1.24 – 1.27). 

1.40. Proces prijímania právnych predpisov pre VFR na obdobie 2021 – 2027 trval 
dlhšie ako pri predchádzajúcom období, v dôsledku čoho sa oneskoril začiatok 
výdavkových programov. Parlament a Rada predložili početné pozmeňujúce návrhy 
k legislatívnym návrhom Komisie, ktoré sme preskúmali, pričom niektoré z nich boli 
zásadné z hľadiska výkonnosti programov. Väčšinu týchto pozmeňujúcich návrhov 
možno dať do spojitosti s ponaučeniami, ktoré vyplynuli z hodnotení alebo posúdení 
vplyvu. Parlament aj Rada sa rozhodli nevyužiť možnosť, ktorú im ponúka 
medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva, a to vypracovať vlastné posúdenia 
vplyvu (pozri body 1.28 – 1.32). 
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Prílohy 

Príloha 1.1 – Kontrola prijatia následných opatrení na základe odporúčaní z kapitoly 3 výročnej správy 
za rok 2017 

Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčanie 1: Komisia by v pripravovanom návrhu VRF mala 
navrhnúť opatrenia na zefektívnenie a zjednodušenie 
strategických rámcov upravujúcich plnenie rozpočtu EÚ, čím 
posilní povinnosť zodpovedať sa za výsledky a zvýši 
zrozumiteľnosť a transparentnosť pre všetky zainteresované 
strany. Malo by to viesť k spolupráci so zainteresovanými 
stranami, aby sa dosiahol jasný súbor merateľných cieľov 
na vysokej úrovni, ktoré budú vhodné na usmernenie krokov 
smerom k dosiahnutiu výsledkov stanovených pre celý 
rozpočet viacročného finančného rámca počas celého 
obdobia jeho vykonávania. 

X 

2017 
Odporúčanie 2: Komisia by mala do svojich správ 
o výkonnosti, ako aj do výročnej správy o riadení 
a výkonnosti, zahrnúť aktuálne informácie o výkonnosti. 

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčanie 3: Komisia by mala zjednodušiť ukazovatele 
o výkonnosti rozpočtu EÚ a zlepšiť súlad medzi všeobecnými
cieľmi na vysokej úrovni a špecifickými cieľmi stanovenými
na úrovni programov a politík. Na tento účel by mala
podniknúť tieto kroky:

a) mala by vytvoriť priame prepojenie medzi konkrétnymi
cieľmi v právnom základe pre každý výdavkový program
a všeobecným cieľmi;

X 

2017 

Odporúčanie 3: Komisia by mala zjednodušiť ukazovatele 
o výkonnosti rozpočtu EÚ a zlepšiť súlad medzi všeobecnými
cieľmi na vysokej úrovni a špecifickými cieľmi stanovenými
na úrovni programov a politík. Na tento účel by mala
podniknúť tieto kroky:

b) mala by preskúmať ukazovatele výkonnosti používané
pre rozpočet EÚ na všetkých úrovniach, zaznamenávať
informácie o predpokladanom používateľovi jednotlivých 
ukazovateľov, ako aj ich plánovaný účel. Ak tieto informácie
nie je možné overiť, potom by mala zvážiť odstránenie tohto
ukazovateľa;

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčanie 3: Komisia by mala zjednodušiť ukazovatele 
o výkonnosti rozpočtu EÚ a zlepšiť súlad medzi všeobecnými
cieľmi na vysokej úrovni a špecifickými cieľmi stanovenými
na úrovni programov a politík. Na tento účel by mala
podniknúť tieto kroky:

c) mala by zabezpečiť, aby sa informácie, ktoré sa využívajú 
na dennodenné riadenie programov a politík v generálnych 
riaditeľstvách, zosúladili so súhrnnými informáciami
o výkonnosti zahrnutými v hlavných správach o výkonnosti.

X X 

2017 

Odporúčanie 4: Komisia by mala v hlavných správach 
o výkonnosti poskytnúť informácie o spôsobe využívania
informácií o výkonnosti. Mala by preukázať čo možno
najsystematickejším spôsobom a so zreteľom na čas potrebný
na získanie týchto informácií, ako boli informácie 
o výkonnosti týkajúce sa rozpočtu EÚ využívané
pri rozhodovaní.

X 

2017 

Odporúčanie 5: Komisia by mala zaviesť alebo zlepšiť 
opatrenia a stimuly, aby podporila väčšie zameranie 
na výkonnosť vo vnútornej kultúre Komisie, a nadviazať 
pri tom na už dosiahnutý pokrok. Na tento účel by mala: 

a) poskytnúť svojim riadiacim pracovníkom viac poznatkov
a usmernení týkajúcich sa riadenia výkonnosti a využívania
informácií o výkonnosti pri rozhodovaní;

X 
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Rok Odporúčanie EDA 

Analýza EDA týkajúca sa dosiahnutého pokroku 

Vykonané 
v plnej miere 

Vykonáva sa 

Nevykonané Nevzťahuje 
sa 

Nedostatočné 
dôkazy Vo väčšine 

ohľadov 
V niektorých 

ohľadoch 

2017 

Odporúčanie 5: Komisia by mala zaviesť alebo zlepšiť 
opatrenia a stimuly, aby podporila väčšie zameranie 
na výkonnosť vo vnútornej kultúre Komisie, a nadviazať 
pri tom na už dosiahnutý pokrok. Na tento účel by mala: 

b) vymieňať osvedčené postupy týkajúce sa využívania
informácií o výkonnosti v rámci Komisie, ako aj s kľúčovými
zainteresovanými stranami, ako sú členské štáty;

X 

2017 

Odporúčanie 5: Komisia by mala zaviesť alebo zlepšiť 
opatrenia a stimuly, aby podporila väčšie zameranie 
na výkonnosť vo vnútornej kultúre Komisie, a nadviazať 
pri tom na už dosiahnutý pokrok. Na tento účel by mala: 

c) ďalej zlepšiť svoju vnútornú kultúru s cieľom dosiahnuť 
väčšie zameranie na výkonnosť, s prihliadnutím na problémy,
ktoré identifikovali GR, ako aj na možnosti pokroku, ktoré 
určili respondenti v prieskume, a príležitosti, ktoré ponúka
revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách, iniciatíva
s názvom Rozpočet zameraný na výsledky, vykazovanie
výkonnosti prebiehajúcich projektov a iné zdroje.

X 
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Úvod 

Stručný opis oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast 
a zamestnanosť“ 

2.1. Programy financované v rámci podokruhu VFR1a „Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť“ sú rôznorodé a ich cieľom je pomáhať pri rozvoji inkluzívnej 
spoločnosti, stimulovať rast, podporovať výskum, vývoj a inovácie a vytvárať pracovné 
miesta v EÚ. Hlavným programom v oblasti výskumu a inovácie je Horizont 2020 
(H2020) a v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je to Erasmus+. 
Tento podokruh zahŕňa aj vesmírne programy, ako sú Galileo a EGNOS, ako aj Nástroj 
na prepájanie Európy (NPE). VFR1a zahŕňa aj finančné nástroje, ako je Európsky fond 
pre strategické investície (EFSI). 

2.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto podokruhu vo VFR na roky 
2014 – 2020 sú 142 mld. EUR, z toho sa do konca roku 2020 vyplatilo 104,6 mld. EUR 
(pozri ilustráciu 2.1). 

Ilustrácia 2.1 — Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť: Platby 
v rokoch 2014 – 2020 v súvislosti so záväzkami z tohto obdobia 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

Konkurencieschopnosť 
104,6 
13,6 %

Ostatné programy
15,7 (15,0 %)

Galileo a Egnos
5,8 (5,6 %)

Nástroj na prepájanie Európy (NPE)
7,6 (7,3 %)

Európsky fond pre strategické 
investície (EFSI)
7,6 (7,3 %)

Erasmus+
13,9 (13,3 %)

Horizont 2020
53,8 (51,5 %)

766,9
mld. EUR

(v mld. EUR)

i) ako podiel na všetkých okruhoch 
VFR  

ii) členené podľa jednotlivých 
programov
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Rozsah a prístup 

2.3. Z 23 programov v rámci programu Konkurencieschopnosť pre rast 
a zamestnanosť sme vybrali jeden, a to Erasmus+, ktorý predstavuje 13,3 % celkových 
platieb, ktoré boli v tomto okruhu VFR vykonané do konca roka 2020. Naším cieľom 
bolo zistiť, koľko relevantných informácií o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe 
posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali výdavkové programy EÚ. Nadväzujeme tým 
na hodnotenie programu Horizont 2020 a EFSI v správe o výkonnosti za rok 2019, 
na ktoré pripadalo 57,4 % celkových platieb do konca roka 2019. 

2.4. Túto kapitolu sme vypracovali na základe informácií Komisie o výkonnosti, 
ktoré sme získali z výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2020, programových 
vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022 a hlavných hodnotení a ďalších správ 
uvedených v ilustrácii 2.2. Tieto informácie sme skontrolovali z hľadiska vierohodnosti 
a na základe našich vlastných zistení, ale neoverovali sme ich spoľahlivosť. Ďalej sme 
čerpali z nášho nedávneho auditu a preskúmania, ktorých výsledky sme predložili 
vo viacerých správach, na ktoré sa odkazuje v texte. Metodika použitá pri príprave 
tejto kapitoly je podrobnejšie opísaná v dodatku. 

Ilustrácia 2.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a iných správ a období, 
na ktoré sa vzťahujú 

 
Zdroj: EDA. 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
2014 – 2020

VFR 
2007 – 2013

Posúdenie vplyvu

Príslušné obdobie Uverejnenie

Hodnotenie v polovici trvania, vrátane 
ex post hodnotenia predchádzajúcich 
programov

Posúdenie vplyvu

Štúdia Európskeho parlamentu –
Erasmus+: cesta k novej generácii 
programov

Štúdia vplyvu vo vysokoškolskom 
vzdelávaní v rámci programu 
Erasmus+

Ex post hodnotenie programu 
Erasmus+

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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2.5. Právne predpisy, ktorými sa ustanovuje každý výdavkový program EÚ, obsahujú 
niekoľko cieľov, ktoré sú klasifikované buď ako všeobecné (zvyčajne širšie 
a strategickejšie) alebo špecifické (zvyčajne užšie a operatívnejšie). Program Erasmus+ 
má 14 cieľov (jeden všeobecný a 13 špecifických), pričom táto kapitola zahŕňa jeden 
všeobecný cieľ a štyri špecifické ciele (pozri prílohu 2.1). 

Účel programu Erasmus+ a spôsob jeho fungovania 

2.6. Ilustrácia 2.3 poskytuje základné informácie o programe Erasmus+ a koncepčný 
prehľad, vrátane toho, na aké potreby sa program zameriava, ciele programu 
a očakávané výstupy a výsledky. 
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Ilustrácia 2.9 – Prehľad o programe Erasmus+ 

 
Zdroj: EDA na základe intervenčnej logiky predstavenej v dokumente SWD(2018) 40 final a na základe 
nariadenia (EÚ) č.1288/2013, ako aj dokumentu COM(2020) 300 final  (programové vyhlásenia 
o prevádzkových výdavkoch). 

Potreby
Výzvy
• Potreba spolupráce 

a mobility v oblasti 
vzdelávania, odbornej 
prípravy a mládeže

• Oživenie hospodárstva, 
nezamestnanosť mladých

• Nesúlad medzi ponúkanými 
a požadovanými 
zručnosťami

• Celosvetová súťaž o talenty
• Digitálna gramotnosť
• Sociálna exklúzia
• Hrozba pre integritu športu

Predpokladané účinky
Vplyvy
• Lepšie vzdelanie

a lepšie kariéry
• Lepšia kvalita výučby, 

mládežnícke a športové 
činnosti a trvalé 
partnerstvá

• Reformy a využívanie 
nástrojov EÚ

Výsledky
Na úrovni jednotlivca:
• Lepšie zručnosti 

a schopnosti
• Osobný rast
Na úrovni organizácie:
• Lepšie uznávanie 

vedomostí a zručností
• Nové metódy výučby, 

práce s mládežou a šport
Na úrovni systému:
• Lepšie pochopenie 

politických výziev 
a politík EÚ

Procesy
Spôsob riadenia
• Nepriame riadenie 

(približne ¾ rozpočtu)
• Priame riadenie
• nepriame prostredníctvom 

Európskeho investičného 
fondu

Aktéri
• Európska komisia
• ČŠ: Národné agentúry
• Školy, univerzity, 

mládežnícke a športové 
organizácie

• Individuálni študenti 
a odborníci (študenti, 
učitelia, zamestnanci)

Činnosti
• Kľúčové opatrenie 1: 

vzdelávacia mobilita
jednotlivcov

• Kľúčové opatrenie 2: 
spolupráca v oblasti inovácií

• Kľúčové opatrenie 3: 
podpora reformy politiky

• Činnosti Jean Monnet
• Športové projekty

Kontext a vonkajšie faktory
Kontext EÚ
• Niekoľko ďalších politík 

a programov EÚ, ako sú EŠIF
(„štrukturálne fondy“), 
najmä Európsky sociálny 
fond

Kontext členských štátov
• Politika, právne predpisy 

a/alebo regulačný rámec 
daného členského štátu 
v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže 
a športu

Vonkajšie faktory
• Digitalizácia
• Globalizácia
• Makroekonomické trendy
• Vývoj na trhu práce

Vstupy
Financovanie rôznych opatrení 
s rozpočtom vo výške
14,9 mld. EUR v období 
2014 – 2020.
91 % finančných prostriedkov 
smeruje na štyri vybrané 
špecifické ciele (na základe 
rozpočtu na rok 2020).
Komisia tiež poskytuje 
systémy a štruktúry riadenia 
a podporu riadenia poznatkov.

Ciele
Všeobecný cieľ programu 
Erasmus+ je prispieť 
k vykonávaniu strategických 
priorít v oblasti 1) vzdelávanie 
a odborná príprava, 
2) mládež a 3) šport, ako sa 
stanovuje v kľúčových 
dokumentoch EÚ.
Tento program má 13 
špecifických cieľov (ŠC) (pozri 
tiež prílohu 2.1), z ktorých 
sme vybrali štyri:
• Mobilita v oblasti 

vzdelávania a odbornej 
prípravy

• Spolupráca v oblasti 
vzdelávania a odbornej 
prípravy

• Vonkajšia činnosť v oblasti 
vzdelávania a odbornej 
prípravy

• Mobilita mládeže

Predpokladané výstupy
Na úrovni jednotlivca:
• Príležitosti v oblasti mobility 

pre študentov a odborníkov
Na úrovni organizácie:
• Malé a veľké projekty 

spolupráce pre výmenu 
osvedčených postupov, 
inovácie, nové učebné 
osnovy

Na úrovni systému:
• Partnerské učenie
• Opatrenia v oblasti 

experimentov
• Podpora nástrojov EÚ, 

politických programov EÚ
• Financovanie organizácií 

na úrovni EÚ
• Kampane a podujatia 

zamerané na zvýšenie 
informovanosti;

• Dialóg medzi mladými ľuďmi 
a tvorcami politík
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2.7. Erasmus+ je program EÚ v oblasti (1) vzdelávania a odbornej prípravy, (2) 
mládeže a (3) športu. Členské štáty majú v týchto oblastiach výlučnú právomoc, čo 
znamená, že rozhodujú napríklad o svojom systéme vzdelávania alebo sociálnej 
politike pre mládež. EÚ však môže vykonávať opatrenia na podporu, koordináciu alebo 
doplnenie opatrení členských štátov. Program Erasmus+ vznikol v roku 2014 ako 
nástupca programu Erasmus, čo bol program mobility študentov, ktorý začal v roku 
1987, a šiestich ďalších programov v uvedených oblastiach, ako sú Leonardo da Vinci, 
Comenius a Mládež v akcii. Z programu Erasmus+ boli počas siedmich rokov 
(2014 – 2020) poskytnuté finančné prostriedky vo výške približne 14,9 mld. EUR.  

2.8. Všeobecný cieľ programu je sformulovaný tak, aby bol zrejmý vzťah 
k niekoľkým cieľom a stratégiám na vysokej úrovni, ku ktorým má program Erasmus+ 
prispievať. Jeho 13 špecifických cieľov sa týka všetkých troch oblastí. Väčšina činností 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a mládeže patrí do jednej z týchto oblastí: 
kľúčové opatrenie 1: mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania; kľúčové opatrenie 2: 
spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov; kľúčové opatrenie 3: 
podpora reformy politiky.  
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Posúdenie výkonnosti programu 
Erasmus+ na základe uverejnených 
informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

2.9. Prehľad všetkých ukazovateľov programu Erasmus+ obsiahnutých 
v programovom vyhlásení je uvedený na ilustrácii 2.4. Ilustrácia 2.5 znázorňuje 
ukazovatele súvisiace so všeobecným cieľom. Naše konkrétne prehľady k vybraným 
špecifickým cieľom sú uvedené na ilustrácii 2.6, ilustrácii 2.7, ilustrácii 2.8 
a ilustrácii 2.9. V správe o výkonnosti za rok 20191 sme sa venovali niektorým 
všeobecným obmedzeniam pri výklade týchto ukazovateľov. Naše posúdenie toho, či je 
splnenie ukazovateľa na dobrej ceste, sa týka predovšetkým pravdepodobnosti 
naplnenia cieľovej hodnoty daného ukazovateľa. V tomto posúdení sa nezohľadňuje to, 
či je daný ukazovateľ prepojený s opatreniami a cieľmi fondu programu Erasmus+ 
alebo ako úzko je s nimi prepojený, ani to, či je cieľová hodnota, ktorá bola pre tento 
ukazovateľ stanovená, dostatočne ambiciózna. Ide preto len o prvý krok pri analýze 
výkonnosti tohto programu. Nekontrolovali sme spoľahlivosť príslušných údajov 
(venovali sme sa im však v správe o výkonnosti za rok 20192). 

1 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, bod 1.24. 

2 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, body 1.13 – 1.23. 
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Ilustrácia 2.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov programu Erasmus+ 
v programovom vyhlásení 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.10. Všeobecným cieľom programu Erasmus+ je prispieť k dosiahnutiu týchto 
cieľov: „cieľov stratégie Európa 2020 vrátane hlavného cieľa v oblasti vzdelávania; 
cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy (ET 2020) vrátane príslušných referenčných hodnôt, udržateľného rozvoja 
partnerských krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania, celkových cieľov 
obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018), cieľa 
rozvoja európskeho rozmeru v športe, najmä masového športu, v súlade s pracovným 
plánom Únie pre šport, podpory európskych hodnôt v súlade s článkom 2 Zmluvy 
o Európskej únii“3. Súvisiace ukazovatele sú uvedené na ilustrácii 2.5. 

3 Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 1288/2013. 

Cieľ (*) Spolu
Všetky Všetky Všetky

VC 1 15 11 5 6 4 1 1 2
ŠC 1 3 2 1 1 1 1
ŠC 2 2 1 1 1 1
ŠC 3 2 2 2
ŠC 4 3 3 2 1
ŠC 5 2 2 1 1
ŠC 6 1 1 1
ŠC 7 3 1 1 2 2
ŠC 8 1 1 1
ŠC 9 1 1 1

ŠC 10 1 1 1
ŠC 11 1 1 1
ŠC 12 1 1 1
ŠC 13 2 1 1 1 1

Spolu 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Výstup Výsledok Vplyv

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo nejednoznačné údajeÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové 
ciele a doterajší pokrok)?

VYSVETLIVKY

(*) Úplný zoznam cieľov pozri v prílohe 2.1
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Ilustrácia 2.5 – Prehľad ukazovateľov spojených so všeobecným cieľom

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazovateľoch

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 5 1 1 6

Nie 1 1

Nejasné 1 6 1 2 8

SPOLU

Výstup Výsledky Vplyv
SPOLU

11 4 15

Čiastkový cieľ
71 % (2016)

Čiastkový cieľ
73 % (2016)

Čiastkový cieľ
75 % (2016)

Čiastkový cieľ
60 % (2016)

Čiastkový cieľ
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Ukazovateľ Pokrok v dosahovaní cieľovej hodnoty 

Vysokoškolskí zamestnanci 
podporení z programu

Zamestnanci odborného vzdelávania 
a prípravy podporení z programu

Zamestnanci škôl 
podporení z programu

Zamestnanci pôsobiaci v oblasti 
vzdelávania mládeže 

podporení z programu

Zamestnanci pôsobiaci v oblasti 
vzdelávania dospelých 
podporení z programu

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údajeÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie
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2.11. Všeobecný cieľ zahŕňa sedem ukazovateľov stanovených v nariadení 
o programe Erasmus+, hoci niektoré z nich merajú viac ako jeden aspekt. Celkovo teda 
existuje 15 rôznych ukazovateľov. Jedným z príkladov je ukazovateľ zvýraznený 
na ilustrácii 2.5, v ktorom sa zaznamenáva počet zamestnancov podporovaných 
z programu v piatich rôznych kategóriách. Ide o typický ukazovateľ výstupu, hoci ho 
Komisia klasifikuje ako ukazovateľ výsledku v programovom výkaze. Domnievame sa, 
že stanovená cieľová hodnota bola splnená. 

Obľúbený program, z ktorého majú prospech najmä jednotliví účastníci 

2.12. Zainteresované strany a verejnosť oceňujú program Erasmus+ ako užitočný 
program, ktorý dosahuje svoje ciele4. Komisia pri hodnotení v polovici trvania však 
zistila, že na niektoré kľúčové spoločenské výzvy sa preskúmané projekty zameriavajú 
len okrajovo5. Vo všeobecnosti jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú na akciách programu 
Erasmus+, informujú o pozitívnych účinkoch na ich zručnosti a schopnosti (účastník 
vzdelávania) a na osobný a profesionálny rast (odborníci v praxi). Program má 
konkrétny vplyv na organizácie, pretože vďaka nemu vznikajú silnejšie a širšie 
medzinárodné siete, hoci o zásadných zmenách inštitucionálnych alebo pedagogických 
postupov je k dispozícii menej dôkazov6. 

2.13. Atraktívnosť programu Erasmus+ je zrejmá z nadmerného počtu 
predložených žiadostí, čo je však zároveň spojené s nevýhodou, že z dôvodu 
nedostatku dostupných rozpočtových prostriedkov sa zamietajú aj kvalitné žiadosti7. 

Rozsah a vplyv programu Erasmus+ vytvárajú pridanú hodnotu 

2.14. Program Erasmus+ združuje 33 krajín zapojených do programu a krajín 
z celého sveta, ktoré sa môžu zúčastniť ako oprávnené partnerské krajiny. Spojené 
kráľovstvo sa zúčastňovalo na programe Erasmus+ ako krajina zapojená do programu 

4 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 11. 

6 Tamže, s. 14. 

7 Tamže, s. 16. 
Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 9. 
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do konca roka 2020 (pozri rámček 2.1). Táto úroveň medzinárodnej spolupráce prináša 
výraznú pridanú hodnotu, keďže žiadny program na vnútroštátnej úrovni ju 
v podobných oblastiach nemôže zabezpečiť v rovnakej miere. Okrem geografickej 
pôsobnosti programu prináša ďalšiu pridanú hodnotu i rozsah programu, jeho procesy 
a spolupráca medzi krajinami8. Finančné príspevky poskytnuté viacerými krajinami 
mimo EÚ výmenou za pokročilú účasť na programe svedčia tiež o jeho pridanej 
hodnote (pozri rámček 2.2). Celkovú pozitívnu pridanú hodnotu potvrdzuje i naša 
vlastná audítorská práca9 a stanovisko zainteresovaných strán10. 

Rámček 2.1 

Erasmus+ a Brexit 

Spojené kráľovstvo prestalo byť členským štátom EÚ 1. februára 2020. V dohode 
o vystúpení11 medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa však stanovilo prechodné 
obdobie, ktoré skončilo 31. decembra 2020. Spojené kráľovstvo sa preto až 
do tohto dátumu naďalej zúčastňovalo na programe Erasmus+ ako krajina 
zapojená do programu a potom sa stalo nepridruženou treťou krajinou. 

Spojené kráľovstvo hralo v rámci programu Erasmus+ významnú úlohu ako 
destinácia, pokiaľ ide o mobilitu v rámci programu Erasmus+, a malo viac 
prichádzajúcich než odchádzajúcich účastníkov. Napríklad údaje o vysokoškolských 
študentoch, na ktorých sa vzťahovali dohody uzavreté v roku predkladania výziev 
2018 ukázali 18 099 období mobility zo Spojeného kráľovstva do iných krajín 
zapojených do programu v porovnaní s 29 797 obdobiami mobility v opačnom 
smere12. 

8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1). 

9 Osobitná správa č. 22/2018: Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov 
a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať. 

10 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 9. 

11 Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej 
únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 

12 Štatistická príloha k výročnej správe programu Erasmus+ za rok 2019, s. 38 – 39. 
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2.15. Efektívnosť programu Erasmus+ sa zlepšila vďaka jeho zjednodušeniu13 
v porovnaní s predchádzajúcimi programami14, čo zainteresované strany 
vo všeobecnosti uvítali. Stále však vidia priestor na zlepšenie, napríklad znížením počtu 
IT nástrojov, zlepšením zrozumiteľnosti programovej príručky15 a zjednodušením 
postupu podávania žiadostí16. 

Rámček 2.2 

Naše preskúmanie finančných príspevkov krajín mimo EÚ 

V našom preskúmaní č. 3/202117 sme sa zamerali na „Finančné príspevky krajín 
mimo EÚ pre EÚ a členské štáty“. Preskúmali sme niekoľko druhov príspevkov 
a príspevky vyčlenené najmä na dva programy: Horizont 2020 a Erasmus+. 

Príspevky krajín mimo EÚ na program Erasmus+ tvoria druhé najvyššie príspevky 
na jednotlivý program po programe Horizont 2020 a v roku 2020 dosiahli celkovú 
výšku približne 227,9 mil. EUR. Na program Erasmus+ finančne prispieva desať 
krajín mimo EÚ: 

o krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ, 
t. j. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, prispeli v roku 2020 na program 
Erasmus+ sumou približne 75,5 mil. EUR, čo im umožnilo zúčastniť sa 
na programe ako krajiny zapojené do programu,  

o ďalších sedem krajín mimo EÚ prispelo v roku 2020 sumou 152,4 mil. EUR. 
Severné Macedónsko, Turecko a Srbsko majú štatút krajiny zapojenej 
do programu. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo* a Čierna Hora sú 
partnerskými krajinami a môžu sa zúčastňovať na vybraných činnostiach 
programu Erasmus+.  

13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 12. 

14 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 10, s. 31, s. 113. 

15 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 75. 

16 Tamže, s. 79. 

17 Preskúmanie č. 3/2021. 
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V našom preskúmaní sme zdôraznili kľúčové problémy spojené so správou 
príspevkov krajín mimo EÚ, z ktorých mnohé sa týkajú aj programu Erasmus+: 

o ak sa budú naďalej uplatňovať súčasné vzorce na výpočet príspevkov, môže 
sa v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ stať, že krajiny 
mimo EÚ budú požiadané, aby platili vyššie príspevky, 

o príspevky z programu Erasmus+ sa vypočítavajú na základe vzorca 
používaného Komisiou. V prípade kandidátskych krajín a potenciálnych 
kandidátskych krajín sa však výsledné príspevky upravujú od prípadu 
k prípadu.  

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je 
v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom 
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 

Návrh programu bol zjednodušený, ale aspektom rodovej rovnosti sa 
venuje málo pozornosti 

2.16. Spojením predchádzajúcich programov do jedného programu sa zlepšil 
spôsob, akým sa spoločne realizujú rôzne činnosti na základe jednotných cieľov, 
bez toho, aby spravidla dochádzalo k prekrývaniu. Zjednodušila sa tým aj koncepcia 
programu. Erasmus+ vo všeobecnosti dopĺňa iné programy EÚ v takých oblastiach 
politiky, ako je súdržnosť, výskum a inovácie a zdravie, hoci podľa hodnotenia Komisie 
v polovici trvania o jasných synergiách s týmito programami existuje len málo 
dôkazov18. 

2.17. V našej osobitnej správe č. 10/202119 sme analyzovali, ako Komisia 
zohľadňuje hľadisko rodovej rovnosti v rozpočte EÚ a v tejto súvislosti sme posudzovali 
program Erasmus+. Dospeli sme k záveru, že Komisia nezohľadnila rodovú rovnosť 
vo všetkých aspektoch programu Erasmus+, a kritizovali sme úroveň rodovej analýzy 
v posúdení vplyvu20. Štúdia Komisie zameraná na vysokoškolské vzdelávanie poukázala 
na rodový rozdiel, keďže na programe Erasmus+ sa zúčastňuje viac žien ako mužov, 
čomu však nezodpovedajú rozdiely v celkovej miere účasti na vysokoškolskom 

18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 12. 

19 Osobitná správa č. 10/2021: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ: nastal 
čas premeniť slová na skutky. 

20 Tamže, body 94 – 100. 
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vzdelávaní21. Zistili sme tiež, že programové vyhlásenie programu Erasmus+ neposkytlo 
finančný odhad príspevku programu k rodovej rovnosti22. 

Mobilita v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

2.18. Ilustrácia 2.6 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 1: mobilita v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 

21 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európska komisia, s. 42. 

22 Osobitná správa č. 10/2021, bod 69. 
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Ilustrácia 2.6 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s mobilitou v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.19. V rámci špecifického cieľa 1, ktorým je podpora mobility v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy, sa financuje mobilita jednotlivých študentov, stážistov 
a zamestnancov. Na tento cieľ je pridelený zďaleka najväčší objem finančných 
prostriedkov, a to 1 630,7 mil. EUR v roku 2020, čo je 54,1 % z celkovej sumy 
programu. Tento cieľ sa vzťahoval aj na nástroj záruk za pôžičky na magisterské 
štúdium v rámci programu Erasmus+, ktorého cieľom bolo motivovať finančných 
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sprostredkovateľov (napríklad banky alebo agentúry poskytujúce študentské pôžičky), 
aby poskytovali pôžičky so zárukou EÚ študentom, ktorí chcú študovať 
na magisterskom stupni v zahraničí. 

2.20. Z programového vyhlásenia vyplýva, že program Erasmus+ tesne neplní cieľ 
týkajúci sa účasti študentov vysokoškolského vzdelávania, ale tento cieľ je splnený 
v prípade študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (pozri ilustráciu 2.6). 
Vysvetľuje sa to pandémiou COVID-19. Komisia tento ukazovateľ v programovom 
vyhlásení klasifikuje ako ukazovateľ výsledkov, s čím nesúhlasíme a považujeme ho 
skôr za meradlo výstupu. 

Záujem o mobilitu rastie 

2.21. Hoci financovanie zostáva hlavnou prekážkou pre účasť jednotlivcov 
na mobilite, záujem o túto možnosť sa od začatia programu Erasmus+ v roku 2014 
každoročne zvyšuje o 10 %, pričom väčšina účastníkov prichádza z vysokoškolského 
vzdelávania23. Dôsledky pandémie COVID-19 a súvisiaci zákaz cestovania mali vplyv 
na fyzickú mobilitu (pozri rámček 2.3). Využívanie nástroja záruk za študentské pôžičky 
Master nenaplnilo očakávania24. Cieľom bolo do roku 2020 poskytnúť 200 000 
študentom magisterského štúdia pôžičky v hodnote 3 mld. EUR, avšak do konca roka 
2017 získalo pôžičku len 358 študentov, a preto sa Komisia rozhodla príslušné finančné 
prostriedky prerozdeliť25. 

23 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 23. 

24 Osobitná správa č. 22/2018; 
COM(2018) 050 final, Európska komisia, s. 4. 

25 Osobitná správa č. 22/2018, bod 118. 
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Rámček 2.3 

Vplyv pandémie COVID-19 

Vypuknutie pandémie COVID-19 začalo mať v Európe v marci 2020 závažné rušivé 
účinky a negatívne ovplyvnilo mnohé činnosti programu Erasmus+, najmä činnosti 
v oblasti mobility jednotlivcov, ktoré sme vybrali na účely vypracovania tejto 
správy a ktoré sú financované v rámci špecifických cieľov 1 a 7. Z dôvodu 
zavedených cestovných obmedzení sa mnohé plánované činnosti mobility nemohli 
uskutočniť.  

Z počiatočnej analýzy GR EAC týkajúcej sa počtu činností v oblasti mobility 
jednotlivcov vyplýva, že v roku 2020 bol tento počet nižší o približne 500 000 
oproti priemeru v rokoch 2016 – 2019, čo predstavuje zníženie o približne 60 %. 

Opatrenia na obmedzenie pohybu osôb navyše viedli k tomu, že nebolo možné 
pokračovať v prezenčnom vzdelávaní, odbornej príprave a mládežníckych 
aktivitách, vrátane budovania sociálnych väzieb a kontaktov, ktoré často prinášajú 
pridanú hodnotu z hľadiska získavania skúseností. 

Pokiaľ ide o program Erasmus+, Európska komisia reagovala na pandémiu 
COVID-19 rôznymi spôsobmi, napr. predĺžením lehôt, ktoré organizáciám umožnili 
odložiť činnosti v oblasti mobility, a vo forme usmernení pre účastníkov 
a príjemcov. Okrem toho boli vyhlásené dve mimoriadne výzvy na podporu 
pripravenosti na digitálne vzdelávanie a tvorivé zručnosti. Ďalej boli zorganizované 
prieskumy s cieľom zhromaždiť názory účastníkov, ktorí využili mobilitu, a inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania na vplyv ochorenia COVID-19 na ich činnosti. 

Mobilita poskytuje mnohotvárnu európsku pridanú hodnotu 

2.22. Existuje dostatok dôkazov o tom, že účastníci projektov v oblasti mobility sú 
s programom spokojní a program im umožňuje zlepšiť ich schopnosti26. Všetci 
vysokoškolskí študenti získajú formálne uznanie svojej účasti na mobilite a čo je 
dôležitejšie, 80 % získa úplné uznanie akademických výsledkov vzdelávania. Umožnil to 
Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)27. 

2.23. Relevantnosť programu je zrejmá a vplyv na vysokoškolských študentov je 
pozitívny, najmä na študentov z krajín s dlhodobou nezamestnanosťou mladých ľudí 

26 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Európsky parlament, s. 23. 

27 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európska komisia, s. 11. 
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v južnej Európe a v partnerských krajinách28. Mobilita má rozsiahly dlhodobý vplyv 
na profesijnú budúcnosť príjemcov tým, že posilňuje schopnosti a zamestnateľnosť, 
najmä v sektore odborného vzdelávania a prípravy29, a väčšine týchto študentov 
umožňuje nájsť si prácu. Mobilita má značný vplyv aj na univerzity a ich zamestnancov. 
V rámci našej predchádzajúcej práce sme zdôraznili mnohé formy pridanej hodnoty, 
ktorú program prináša (pozri rámček 2.4). 

Rámček 2.4 

Program Erasmus+ má väčšie prínosy, ako sa predpokladá 
v nariadení 

V našej osobitnej správe o mobilite v rámci programu Erasmus+30 sme zistili ďalšie 
spôsoby, akými mobilita poskytuje európsku pridanú hodnotu nad rámec toho, čo 
bolo stanovené v nariadení o programe Erasmus+, ako napríklad: 

o mobilita a vzdelávanie v zahraničí zvyšujú európsku identitu účastníkov, 
Tento výsledok by sa nepodaril, keby krajiny konali samostatne, 

o systém charty podobný záruke kvality, ktorý posilňuje dobré meno 
a atraktívnosť inštitúcií,  

o mobilita prispela k vytvoreniu siete spolupráce a harmonizácie univerzitných 
osnov a vzdelávacích programov, 

o strategický prístup k mobilite, ktorý pomôže zabezpečiť zapojenie 
manažmentu do cieľov projektov a dlhodobé zachovanie väzieb a know-how, 

o účinok mobility pedagogických pracovníkov, ktorí vo svojich domovských 
inštitúciách uplatňujú to, čo sa počas mobility naučili, 

o mobilita podporuje viacjazyčnosť, jeden zo špecifických cieľov programu. 
Jazykové znalosti prispievajú k mobilite, zamestnateľnosti a osobnému 
rozvoju európskych občanov. 

o Erasmus+ prispieva k cezhraničnej a medzinárodnej mobilite, ktorá je 
dôležitou súčasťou stratégie vzdelávania vo väčšine krajín, 

28 Tamže, s. 17. 

29 Osobitná správa č. 22/2018, bod 22. 

30 Osobitná správa č. 22/2018. 
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o podporovaním vzdelávacej mobility medzi krajinami zapojenými do programu 
a partnerskými krajinami program Erasmus+ prispieva k mäkkej diplomacii 
a je súčasťou susedskej a rozvojovej politiky EÚ,  

o začlenením odborného vzdelávania a prípravy (OVP) sa program Erasmus+ 
približuje k väčšiemu počtu občanov. Program dopĺňa obmedzené 
vnútroštátne finančné prostriedky na mobilitu v oblasti OVP a vďaka svojej 
všeobecnej známosti a reputácii prispieva k zvyšovaniu významu a prestíže 
OVP. 

Spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy  

2.24. Ilustrácia 2.7 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 2: spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy. 
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Ilustrácia 2.7 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so spoluprácou v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.25. Špecifický cieľ 2 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný
na spoluprácu medzi prijímateľskými organizáciami, ktorej cieľom je dosiahnuť 
zlepšenie kvality, úspešne rozvíjať inovačné prístupy k vzdelávaniu a odbornej príprave 
a pokročiť v internacionalizácii v tejto oblasti. Tento cieľ je významný z rozpočtového 
hľadiska, pričom na rok 2020 naň bola pridelená suma 782,4 mil. EUR, t. j. 26,0 % 
z celkovej sumy programu. Takmer všetky projekty financované v rámci tohto cieľa 
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majú formu partnerstiev medzi organizáciami, ako sú inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo podniky, z troch alebo viacerých krajín zapojených do programu. 

2.26. Tento špecifický cieľ sa spája s dvoma ukazovateľmi súvisiacimi 
s Euroguidance (pozri ilustráciu 2.7), sieťou a webovou stránkou na podporu 
odborníkov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Z dôvodu nedostatku údajov od 
roku 2016 nie je možné zistiť, či sú tieto ukazovatele na dobrej ceste. Domnievame sa, 
že by bolo vhodné, aby mal tento špecifický cieľ ukazovatele, ktoré lepšie merajú cieľ. 

Činnosti a ich vplyv sa v jednotlivých regiónoch a inštitúciách líšia 

2.27. Vplyv opatrení v oblasti spolupráce sa môže líšiť v závislosti od príslušného 
európskeho regiónu31. V štúdii sa ďalej zdôraznili také faktory, ako je silná konkurencia, 
pokiaľ ide o opatrenia v oblasti spolupráce. Krajiny a inštitúcie, ktoré majú viac 
skúseností alebo prostriedkov, sú vo výhode a majú väčšiu šancu stať sa príjemcami. 
Okrem toho väčšie inštitúcie sa opierajú o existujúce kontakty32. 

2.28. Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ prispievajú k rozvoju 
a posilňovaniu spolupráce medzi prijímateľskými organizáciami. V prípade projektov 
spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania približne 9 z 10 inštitúcií uviedlo, 
že Erasmus+ je pre ne veľmi dôležitý alebo zásadný. Dôvody internacionalizácie sa 
v jednotlivých inštitúciách a regiónoch líšia a využívanie programu závisí od 
strategických cieľov, ktoré chcú účastníci dosiahnuť, napríklad prilákanie pracovníkov 
zo zahraničia alebo zapojenie zamestnávateľov33.  

Nízka miera inovácií zo strany strategických partnerstiev 

2.29. Akcie financované z programu Erasmus+ na posilnenie spolupráce majú viesť 
k inovačným postupom na organizačnej, miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo 
európskej úrovni34. Do strategických partnerstiev sa v rokoch 2014 až 2020 zapojilo 
v rámci programu viac ako 36 000 škôl35. V hodnotení v polovici trvania sa však zistilo, 

31 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európska komisia, s. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 135, s. 164. 

33 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európska komisia, s. 7. 

34 Kľúčová akcia 2: Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, Európska komisia. 

35 Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie, Európska komisia, s. 604. 
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že úroveň inovácie, ktorú strategické partnerstvá dosiahli, je v porovnaní 
s predchádzajúcimi opatreniami relatívne nízka36. Úroveň inovácie financovaných 
projektov často nie je dostatočná na to, aby mohla generovať vplyv nad rámec 
prijímateľskej organizácie37. 

Virtuálne formáty umožňujú úspory 

2.30. Podľa výskumu Európskeho parlamentu môžu virtuálne formáty predstavovať 
účinnú možnosť riešenia výziev súvisiacich s medzikultúrnou spoluprácou 
a prierezovými alebo mäkkými zručnosťami38. Čoraz väčší počet otvorených 
vzdelávacích zdrojov, ako sú „hromadné otvorené online kurzy“, uľahčuje prístup 
k internacionalizácii39. Okrem toho možnosti, ktoré ponúkajú nové technológie, 
umožňujú napríklad úspory času na cestovanie, nákladov a emisií, pričom emisie sú 
v súlade s cieľmi zelenej dohody40. 

Vonkajšia činnosť v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

2.31. Ilustrácia 2.8 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 4: vonkajšia činnosť v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy. 

36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 18. 

37 Tamže, s. 514. 

38 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Európsky parlament, s. 4. 

39 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Európska komisia, s. 180. 

40 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Európsky parlament, s. 1. 
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Ilustrácia 2.8 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s vonkajšou činnosťou 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.32. Špecifický cieľ 4 sa zameriava na medzinárodný rozmer vzdelávania
a odbornej prípravy, pričom „medzinárodný“ znamená činnosti, do ktorých sú 
zapojené partnerské krajiny. Projekty sú zamerané napríklad na budovanie kapacít 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania v týchto krajinách s cieľom modernizovať 
inštitúcie a systémy a dať im medzinárodný rozmer s osobitným zameraním 
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na partnerské krajiny susediace s EÚ. Podporuje sa aj mobilita študentov 
a zamestnancov z partnerských krajín, ako aj do partnerských krajín. Z rozpočtového 
hľadiska ide o tretí najväčší špecifický cieľ, na ktorý bolo na rok 2020 vyčlenených 
233,8 mil. EUR, čo predstavuje 7,8 % rozpočtu programu Erasmus+. 

2.33. Z ukazovateľov uvedených na ilustrácii 2.8 vyplýva, že tento špecifický cieľ je 
na dobrej ceste, pokiaľ ide o počet študentov a zamestnancov, ktorí prichádzajú 
z partnerských krajín a smerujú do nich. Domnievame sa, že ide o ukazovatele výstupu, 
a nie výsledkov, ako sa uvádza v programovom vyhlásení. 

Mäkká diplomacia prostredníctvom globálnej pomoci 

2.34. Začlenením špecifického cieľa, ktorý sa zameriava na partnerské krajiny, sa 
zabezpečí, aby program Erasmus+ prispieval ku globálnemu dosahu EÚ, a to najmä 
uľahčením vzájomného uznávania kvalifikácií zo strany EÚ a partnerských krajín41. Naša 
osobitná správa o mobilite v rámci programu Erasmus+42 poukázala aj na tzv. mäkkú 
diplomaciu vykonávanú prostredníctvom tohto programu (pozri rámček 2.4). 

Mobilita mládeže 

2.35. Ilustrácia 2.9 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení 
súvisiacich so špecifickým cieľom 7: mobilita mládeže. 

41 COM(2018) 050 final, Európska komisia, s. 3. 

42 Osobitná správa č. 22/2018, bod 46.  
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Ilustrácia 2.9 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s mobilitou mládeže

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

2.36. Špecifický cieľ 7 sa zameriava na mobilitu mládeže a pracovníkov s mládežou.
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cieľom 1 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Je tu však rozdiel, pokiaľ ide 
o rozpočet, v tom, že na špecifický cieľ 7 je vyčlenená suma len 91,8 mil. EUR na rok 
2020, t. j. 3 % z celkovej sumy programu. 

2.37. Prvý ukazovateľ uvedený na ilustrácii 2.9 súvisí s nárastom kľúčových 
kompetencií deklarovaných účastníkmi a je na dobrej ceste. Považujeme ho 
za ukazovateľ výsledkov, zatiaľ čo Komisia ho klasifikuje ako ukazovateľ vplyvu. Druhým 
vybraným ukazovateľom sa meria počet mladých ľudí zapojených do akcií na podporu 
mobility a je tiež na dobrej ceste. Považujeme ho za ukazovateľ výstupu, zatiaľ čo 
Komisia ho klasifikuje ako ukazovateľ výsledkov. Tento ukazovateľ sme posudzovali tak, 
že sme skúmali jeho výkonnosť súhrnne za obdobie 2014 – 2020, a nie len výkonnosť 
v roku 2020, ktorý sa zohľadňuje v programovom vyhlásení.  

Pozitívne účinky na účastníkov a lepšia vnútorná súdržnosť 

2.38. Podľa hodnotenia Komisie v polovici trvania sa podpora z programu 
Erasmus+ v oblasti mládeže považuje za účinnú43. Vo väčšine prípadov sa zistili 
pozitívne prínosy pre účastníkov, ako je výrazný vplyv na úroveň znalosti cudzích 
jazykov, pozitívne posilnenie kľúčových kompetencií a mierny vplyv na podiel 
študentov pokračujúcich vo vzdelávaní a v odbornej príprave. Vplyv 
na zamestnateľnosť v sektore mládeže nebol zrejmý44, hoci v prieskumoch 69 % 
účastníkov uviedlo, že ich šanca zamestnať sa sa v dôsledku ich mobility zvýšila. 

2.39. Najmä z dôvodu nedostatku vnútroštátnych programov financovania v oblasti 
mládeže je pridaná hodnota programu v tejto oblasti vysoká45. Začlenením oblasti 
mládeže do programu Erasmus+ sa zlepšila vnútorná súdržnosť, čo znamená, 
že činnosti v oblasti mládeže lepšie dopĺňajú ďalšie dve oblasti programu a sú s nimi 
v súlade. Zároveň však zainteresované strany v tejto oblasti pre rôzne národné 
agentúry uviedli, že týmto začlenením sa v porovnaní s predchádzajúcim programom 
pre mládež zmenšil súlad programu s postupmi v oblasti práce s mládežou46. 
Viditeľnosť programu zvýšilo tiež použitie názvu „Erasmus“ ako značky47. 

43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 339. 

44 Tamže, s. 340. 

45 Tamže, s. 481. 

46 Tamže, s. 159. 

47 Tamže, s. 39. 
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Malý rozpočet a silná konkurencia, pokiaľ ide o projekty 

2.40. Financovanie v oblasti mládeže je podstatne nižšie ako v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy, a najmä vysokoškolského vzdelávania. Konkurencia medzi 
projektmi je pomerne vysoká48 a program sa vníma ako vhodnejší pre väčšie 
organizácie pôsobiace v oblasti práce s mládežou, pretože zvyčajne majú potrebné 
znalosti a zdroje, aby boli ich žiadosti úspešné49. 

48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), s. 137. 

49 Tamže, s. 95. 
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Závery 
2.41. Celkovo program Erasmus+ charakterizuje vysoká pridaná hodnota EÚ (pozri 
bod 2.14). Zjednodušenie programu, ku ktorému došlo v čase, keď bol zavedený, je 
vítané, ale existuje priestor na ďalšie zlepšenie (pozri bod 2.15). Program Erasmus+ 
zastrešuje všetky programy, ktoré ho predchádzali, čím sa zjednodušuje jeho štruktúra 
a zabezpečuje väčšia súdržnosť (pozri bod 2.16). Existuje priestor na zlepšenie riešenia 
rodovej rovnosti, pokiaľ ide o programovanie aj podávanie správ (pozri bod 2.17). 
Program Erasmus+ oceňuje tak verejnosť, ako aj zainteresované strany (pozri 
bod 2.12). O popularite programu svedčí nadmerný počet predložených návrhov, 
nevýhodou však je, že nie je možné financovať všetky návrhy (pozri bod 2.13). 

2.42. Erasmus+ má 13 špecifických cieľov a preskúmali sme štyri ciele, ktoré 
získavajú najviac finančných prostriedkov: 

o mobilita v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá spadá pod špecifický cieľ 
1, získava najviac finančných prostriedkov (pozri bod 2.19) a zaznamenala zvýšenú 
účasť (pozri bod 2.21). Obmedzenia cestovania a osobného vzdelávania zavedené 
v reakcii na pandémiu COVID-19 však v roku 2020 viedli k výraznému poklesu 
činností v oblasti mobility (pozri rámček 2.3). Mobilita podporovaná z programu 
poskytuje mnoho druhov pridanej hodnoty nad rámec toho, čo je plánované 
v nariadení o programe Erasmus+ (pozri bod 2.23 a rámček 2.4); 

o v rámci špecifického cieľa 2 sa podporuje spolupráca v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy a prijímateľské organizácie ho považujú za veľmi dôležitý, 
preto súťaž o získanie financovania podlieha silnej konkurencii (pozri body 2.27 a 
2.28). Akcie podporujú inovačné postupy (pozri bod 2.30), ale len zriedka majú 
inovačný účinok nad rámec prijímateľských organizácií (pozri bod 2.29); 

o špecifický cieľ 4 sa zameriava na vonkajšiu činnosť v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy. Program Erasmus+ prispieva ku globálnemu dosahu EÚ a je 
prostriedkom pre mäkkú diplomaciu (pozri bod 2.34); 

o mobilita mládeže je zahrnutá v špecifickom cieli 7. Opatrenia v tejto oblasti majú 
prevažne pozitívne účinky na účastníkov (pozri bod 2.38) a vysokú pridanú 
hodnotu (pozri bod 2.39).  
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Prílohy 

Príloha 2.1 – Ciele programu Erasmus+ 

Všeobecný cieľ 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej 
vzorke 

Všeobecný 
cieľ 1 

Program prispieva k dosiahnutiu 1) 
cieľov stratégie Európa 2020 
vrátane hlavného cieľa v oblasti 
vzdelávania; 2) cieľov strategického 
rámca pre európsku spoluprácu 
vo vzdelávaní a odbornej príprave 
(ET 2020) vrátane zodpovedajúcich 
referenčných hodnôt; 3) 
udržateľného rozvoja partnerských 
krajín v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania; 4) celkových cieľov 
obnoveného rámca pre európsku 
spoluprácu v oblasti mládeže 
(2010 – 2018); 5) cieľa rozvíjať 
európsky rozmer v športe, najmä 
masového športu, v súlade 
s pracovným plánom Únie pre šport; 
a 6)  
podpory európskych hodnôt 
v súlade s článkom 2 Zmluvy 
o Európskej únii.
(číslo doplnené Európskym dvorom
audítorov)

Prispievať 
k cieľom EÚ 
v oblasti 
vzdelávania 
a odbornej 
prípravy, 
mládeže 
a športu (VC1) 

Áno 
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Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej 
vzorke 

Oblasť: vzdelávanie a odborná príprava 

Špecifický 
cieľ 1 

Zlepšiť úroveň kľúčových 
kompetencií a zručností s osobitným 
zreteľom na ich relevantnosť pre trh 
práce a ich príspevok k súdržnej 
spoločnosti, najmä prostredníctvom 
väčších príležitostí pre vzdelávaciu 
mobilitu a prostredníctvom 
posilnenej spolupráce medzi 
oblasťou vzdelávania a odbornej 
prípravy a svetom práce 

Mobilita 
v oblasti 
vzdelávania 
a odbornej 
prípravy (ŠC1) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 2 

Podporovať zlepšovanie kvality, 
excelentnosť inovácie 
a internacionalizáciu na úrovni 
inštitúcií vzdelávania a odbornej 
prípravy, najmä posilnením 
nadnárodnej spolupráce medzi 
poskytovateľmi vzdelávania 
a odbornej prípravy a ostatnými 
zainteresovanými stranami 

Spolupráca 
v oblasti 
vzdelávania 
a odbornej 
prípravy (ŠC2) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 3 

Podporovať vznik európskeho 
priestoru celoživotného vzdelávania 
určeného na doplnenie politických 
reforiem na vnútroštátnej úrovni 
a zvyšovať informovanosť o ňom 
a podporovať modernizáciu 
systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, a to najmä 
prostredníctvom posilnenej 
spolupráce v oblasti politík, lepšieho 
využívania nástrojov Únie v oblasti 
transparentnosti a uznávania 
kvalifikácií a šírenia osvedčených 
postupov. 

Reformy politiky 
vzdelávania 
a odbornej 
prípravy (ŠC3) 

Nie 
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Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej 
vzorke 

Špecifický 
cieľ 4 

Posilniť medzinárodný rozmer 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
najmä prostredníctvom spolupráce 
medzi inštitúciami Únie 
a partnerských krajín v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy 
a vysokoškolského vzdelávania, 
zvýšením atraktívnosti európskych 
inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania a podporou vonkajšej 
činnosti Únie vrátane jej 
rozvojových cieľov prostredníctvom 
podpory mobility a spolupráce 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania Únie a partnerských 
krajín a cieleného budovania kapacít 
v partnerských krajinách. 

Vonkajšia 
činnosť v oblasti 
vzdelávania 
a odbornej 
prípravy (ŠC4) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 5 

Zlepšiť výučbu a štúdium jazykov 
a presadzovať širokú jazykovú 
rozmanitosť a medzikultúrne 
povedomie v Únii 

Výučba 
a štúdium 
jazykov 
a medzikultúrne 
povedomie 
(ŠC5) 

Nie 

Špecifický 
cieľ 6 

Podporovať excelentnosť vo výučbe 
a výskume v európskej integrácii 
prostredníctvom činností Jean 
Monnet na celom svete, ako je 
uvedené v článku 10 

Činnosti Jean 
Monnet (ŠC6) Nie 
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Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej 
vzorke 

Oblasť: mládež 

Špecifický 
cieľ 7 

Zvyšovať úroveň kľúčových 
kompetencií a zručností mladých 
ľudí vrátane mladých ľudí 
s obmedzenými príležitosťami 
a podporovať účasť 
na demokratickom živote v Európe 
a na trhu práce, ako aj aktívne 
občianstvo, medzikultúrny dialóg, 
sociálne začleňovanie a solidaritu, 
najmä rozširovaním mobility 
v oblasti vzdelávania pre mladých 
ľudí, ako aj osôb, ktoré sa aktívne 
zapájajú do práce s mládežou alebo 
v rámci mládežníckych organizácií, 
vedúcich mládeže, a to aj pevnejším 
prepojením medzi mládežou 
a trhom práce 

Mobilita 
mládeže (ŠC7) Áno 

Špecifický 
cieľ 8 

Podporovať zlepšovanie kvality 
v práci s mládežou, najmä 
prostredníctvom posilnenej 
spolupráce medzi organizáciami 
v oblasti mládeže a/alebo ďalšími 
zainteresovanými stranami 

Spolupráca 
mládeže (ŠC8) Nie 

Špecifický 
cieľ 9 

Dopĺňať reformy politík na miestnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni 
a podporovať rozvoj politiky 
v oblasti mládeže založenej 
na poznatkoch a dôkazoch, ako 
aj uznávanie neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia 
sa, najmä prostredníctvom 
posilnenej spolupráce v oblasti 
politík, lepšieho využívania 
nástrojov Únie v oblasti 
transparentnosti a uznávania 
kvalifikácií a šírenia osvedčených 
postupov 

Reforma politiky 
v oblasti 
mládeže (ŠC9) 

Nie 
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Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej 
vzorke 

Špecifický 
cieľ 10 

Rozširovať medzinárodný rozmer 
činností v oblasti mládeže a úlohy 
osôb a organizácií pracujúcich 
s mládežou ako podporných 
štruktúr pre mladých ľudí 
v kombinácii s vonkajšou činnosťou 
Únie, najmä presadzovaním mobility 
a spolupráce medzi 
zainteresovanými stranami v Únii 
a tretích krajinách 
a medzinárodnými organizáciami, 
ako aj cieleným budovaním kapacít 
v tretích krajinách 

Vonkajšia 
činnosť mládeže 
(ŠC10) 

Nie 

Oblasť: šport 

Špecifický 
cieľ 11 

riešiť cezhraničné hrozby 
pre integritu športu, ako je doping, 
ovplyvňovanie športových výsledkov 
a násilie, ako aj všetky druhy 
netolerancie a diskriminácie 

Čestnosť 
v športe (ŠC11) Nie 

Špecifický 
cieľ 12 

Presadzovať a podporovať dobrú 
správu vecí verejných v športe 
a dvojitú kariéru športovcov 

Dobrá správa 
vecí verejných 
v športe 
a dvojitá kariéra 
(ŠC12) 

Nie 

Špecifický 
cieľ 13 

Podporovať dobrovoľnícke činnosti 
v športe spolu so sociálnym 
začlenením, rovnakými 
príležitosťami a informovanosťou 
o dôležitosti zdraviu prospešných
pohybových aktivít prostredníctvom
zvýšenej účasti na športe
a rovnakého prístupu k nemu
pre všetkých

Začlenenie 
a rovnosť 
prostredníctvom 
športu (ŠC13) 

Nie 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 3 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
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Úvod 

Stručný opis okruhu „Hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť“ 

3.1. Cieľom politiky súdržnosti EÚ je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť 
znížením rozdielov v úrovni rozvoja v jednotlivých regiónoch1. Existujú štyri hlavné 
výdavkové programy, všetky v rámci okruhu 1b viacročného finančného rámca (VFR) 
na roky 2014 – 2020: 

o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) posilňuje hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť v EÚ vyrovnávaním regionálnych rozdielov prostredníctvom 
investícií do kľúčových prioritných oblastí2. 

o Kohézny fond (KF) znižuje hospodárske a sociálne nerovnosti a stabilizuje 
hospodárstvo členských štátov, ktorých hrubý národný dôchodok na obyvateľa je 
nižší ako 90 % priemeru EÚ3. 

o Európsky sociálny fond (ESF) podporuje zamestnanosť a sociálne začlenenie, 
integruje znevýhodnené osoby do spoločnosti a zabezpečuje spravodlivejšie 
životné príležitosti4. 

o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje opatrenia 
členských štátov na poskytovanie potravinovej a základnej materiálnej pomoci 
tým, ktorí ju najviac potrebujú v komunite5. 

3.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu vo VFR na roky 2014 – 2020 
sú 371 mld. EUR, z čoho sa do konca roku 2020 vyplatilo 194,8 mld. EUR (pozri 
ilustráciu 3.1). 

1 Článok 174 Zmluvy o EÚ. 

2 Nariadenie (EÚ) č. 1301/2013. 

3 Nariadenie (EÚ) č. 1300/2013. 

4 Nariadenie (EÚ) č. 1304/2013. 

5 Nariadenie (EÚ) č. 223/2014. 
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Ilustrácia 3.1 – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť: platby 
v rokoch 2014 – 2020 v súvislosti so záväzkami z tohto obdobia 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

3.3. Politiku súdržnosti vykonávajú riadiace orgány v členských štátoch
prostredníctvom približne 390 operačných programov (OP) pod dohľadom a vedením 
Komisie. 

3.4. Ciele politiky súdržnosti sú vo veľkej miere ovplyvnené širokou škálou
vonkajších faktorov. Povaha politiky súdržnosti tiež znamená, že medzi 
programovaním, výberom operácií, ich vykonávaním a dosiahnutím výsledkov 
a dokonca výstupov dochádza k časovým posunom (pozri aj ilustráciu 3.3). 

Rozsah a prístup 

3.5. Tento rok sme na analýzu výkonnosti vybrali ESF, ktorý predstavuje 25,9 %
všetkých platieb v rámci politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 20206, ktoré boli uhradené 
do konca roka 2020 (pozri ilustráciu 3.1). Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných 
informácií o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa 

6 COM(2021) 301 final, AMPR za rok 2020. 

Ostatné programy
3,4 (1,7 %)

Kohézny fond
39,6 (20,3 %)

Európsky sociálny fond (ESF)
50,4 (25,9 %)

Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) 
101,4 (52,1 %)

Súdržnosť 
194,8 
25,4 %

(mld. EUR)

766,9
mld. EUR

i) ako podiel na všetkých
okruhoch VFR

ii) členené podľa jednotlivých
programov
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realizovali výdavkové programy EÚ. EFRR a KF sme sa zaoberali v  správe o výkonnosti 
za rok 2019, ktoré predstavovali 72,4 % celkových platieb do konca roka 2019. 

3.6. Túto kapitolu sme vypracovali na základe informácií Komisie o výkonnosti, 
ktoré zahŕňali najmä výročnú správu o riadení a výkonnosti za rok 2020, programové 
vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2022 a kľúčové hodnotenia Komisie, ako 
aj 7. správu o súdržnosti. Na ilustrácii 3.2 sú uvedené hodnotenia a iné správy Komisie, 
ktoré sme preskúmali. Overili sme hodnovernosť týchto informácií a ich súlad s našimi 
zisteniami, nekontrolovali sme však ich spoľahlivosť. Takisto sme vychádzali z našich 
vlastných nedávnych auditov, ako aj z iných správ a štúdií. V dodatku sa podrobnejšie 
opisuje naša metodika. 

3.7. Komisia vo svojom programovom vyhlásení VFR na roky 2014 – 2020 zdôraznila 
päť špecifických cieľov pre ESF (pozri prílohu 3.1). Naše posúdenie špecifických cieľov 
predkladáme v troch oddieloch: 

o udržateľná a kvalitná zamestnanosť a mobilita pracovnej sily (ŠC 1 a ŠC 5 
zodpovedajúce tematickému cieľu (TC) 8), 

o sociálne začlenenie, boj proti chudobe a diskriminácii (ŠC 2 zodpovedajúci TC 9),  

o vzdelávanie, školenia a odborná príprava, ako aj zručnosti a celoživotné 
vzdelávanie (ŠC 3 zodpovedajúci TC 10). 

V prvej časti sa zaoberáme výkonnosťou operácií zameraných na potreby mladých ľudí, 
ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). 
Zníženie počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní 
ani odbornej príprave je tematickým cieľom iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí (YEI). Operácie zamerané na potreby mladých ľudí v zamestnaní sú 
financované z ESF aj z YEI. EÚ začala YEI v roku 2013 s cieľom poskytnúť podporu 
mladým ľuďom žijúcim v regiónoch, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí bola 
vyššia ako 25 %. Naše posúdenie sa nevzťahuje na ŠC 4 „Posilnenie inštitucionálnych 
kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán“. 
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Ilustrácia 3.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a iných správ a príslušné 
obdobia 

 
Zdroj: EDA. 
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programov okrem finančných prostriedkov EÚ aj vnútroštátne verejné alebo súkromné 
finančné prostriedky. 

3.10. Rovnako ako v prípade ostatných programov Komisia monitoruje 
vykonávanie a výkonnosť ESF a YEI prostredníctvom súboru ukazovateľov a niekoľkých 
špecifických hodnotení počas celého obdobia VFR. 
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Ilustrácia 3.3 – Prehľad ESF 

 
Zdroj: EDA, Európska komisia, AMPR za rok 2020 a ex post hodnotenie programov ESF 

na roky 2007 – 2013.  
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Posúdenie výkonnosti ESF na základe 
uverejnených informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky k výkonnostnému rámcu ESF 

3.11. Európsky parlament7, Komisia8 a Európsky hospodársky a sociálny výbor9 
zdôraznili pridanú hodnotu politiky súdržnosti z hľadiska mobilizácie a koordinácie 
národných a regionálnych organizácií nabádajúc ich, aby pracovali na prioritách EÚ. 

Výkonnostný rámec je dobre vypracovaný  

3.12. Výkonnostné rámce operačných programov zahŕňajú čiastkové ciele a cieľové 
hodnoty pre každú prioritnú os operačných programov ESF a YEI10. V pravidlách sa 
vyžaduje monitorovanie operačných programov ESF a YEI pomocou troch druhov 
ukazovateľov11: a) finančné ukazovatele súvisiace s vyčlenenými výdavkami; 
b) ukazovatele výstupov súvisiace s podporovanými operáciami a c) ukazovatele 
výsledkov súvisiace so špecifickými cieľmi príslušnej priority a úzko spojené 
s podporovanými politickými intervenciami. Použitie ukazovateľov výsledkov je 
voliteľné12. 

3.13. Ukazovatele môžu byť spoločné pre všetky programy ESF a YEI v celej EÚ 
alebo špecifické pre jednotlivé programy. Pre ESF existuje 32 spoločných ukazovateľov 

7 Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, uznesenie Európskeho parlamentu 
z 13.6.2017 o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, Európsky 
parlament, 2017. 

8 COM(2018) 321 final, Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, 
viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027. 

9 Účinnosť financovania z ESF a FEAD ako súčasť úsilia občianskej spoločnosti zameraného 
na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v rámci stratégie Európa 2020, Európsky 
hospodársky a sociálny výbor, 2017. 

10 Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, Komisia, 
2018. 

11 Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013. 

12 Článok 5 ods. 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014. 
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(23 ukazovateľov výstupov/deväť ukazovateľov výsledkov) a 12 spoločných 
ukazovateľov pre YEI (deväť ukazovateľov okamžitých výsledkov/tri ukazovatele 
dlhodobejších výsledkov). Pre každý operačný program ESF a YEI členské štáty vyberajú 
a oznamujú Komisii príslušné spoločné ukazovatele a vymedzujú ukazovatele špecifické 
pre program. Celkovo bolo 28 % ukazovateľov výsledkov a 32 % ukazovateľov 
výstupov, ktoré členské štáty použili pre ESF, spoločných13. 

3.14. Komisia každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu 
o výsledkoch týchto fondov (pozri bod 3.6). Ročné programové vyhlásenia Komisie 
obsahujú informácie o 13 zo 44 spoločných ukazovateľov ESF a YEI. Komisia tiež 
pravidelne podáva správy o pokroku za všetky spoločné ukazovatele spolu s finančnými 
aspektmi programov na svojej platforme otvorených údajov14, ktorá je verejne 
prístupnou databázou. 

3.15. Okrem toho hodnotenia výkonnosti operačných programov ESF vykonávajú 
členské štáty aj Komisia v rôznych fázach životného cyklu programu: 

o Komisia vypracúva priebežné aj ex post hodnotenia v celej EÚ. V roku 2019 
uskutočnila aj preskúmanie výkonnosti týkajúce sa čiastkových cieľov stanovených 
na rok 2018 na účely vyčlenenia výkonnostnej rezervy15. 

o Od členských štátov sa vyžaduje, aby Komisii predložili ex ante hodnotenia 
každého operačného programu, ako aj aspoň jedno posúdenie príspevku fondov 
na každú prioritu. 

Komisia zostavuje „mieru plnenia“ pre ukazovatele s cieľovými 
hodnotami 

3.16. Podľa Komisie členské štáty stanovili cieľové hodnoty pre takmer všetky 
ukazovatele špecifické pre program (98 % ukazovateľov výsledkov a 95 % ukazovateľov 
výstupov)16. Členské štáty museli zároveň oznamovať údaje z monitorovania 

13 Analýza výsledku rokovaní o partnerských dohodách a operačných programoch ESF 
na programové obdobie 2014 – 2020, Európska komisia, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021)300, Návrh všeobecného rozpočtu EÚ, rozpočtový rok 2022, programové výkazy 
operačných výdavkov. 

16 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, predložená v roku 2020, 
Európska komisia, 2021. 
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za všetkých 32 spoločných ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov ESF 
vo všetkých investičných prioritách všetkých operačných programov (rozdelené podľa 
kategórie regiónov). Mohli tiež špecifikovať cieľové hodnoty pre tieto spoločné 
ukazovatele. Vždy, keď boli stanovené cieľové hodnoty, Komisia zostavila a uverejnila 
súhrnnú „mieru plnenia“ s cieľom posúdiť pokrok pri vykonávaní programu na úrovni 
členských štátov, ako aj na úrovni EÚ17. Zároveň agregovala údaje z monitorovania 
oznámené členskými štátmi za spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov vrátane 
tých, pri ktorých neboli stanovené cieľové hodnoty. 

Výkonnostný rámec sa zameriava na výsledky nedostatočne 

3.17. Uviedli sme18, že na obdobie 2014 – 2020 bola zavedená spoľahlivejšia 
intervenčná logika pre operačné programy, ale že ju sprevádzal nadmerný počet 
ukazovateľov a že členské štáty mali ťažkosti s vymedzením ukazovateľov výsledkov. 
Takisto sme uviedli19, že výkonnostný rámec na roky 2014 – 2020 bol celkovo 
zameraný najmä na výstupy a že nedošlo k významnému posunu smerom k meraniu 
výsledkov. Bolo to pravidelné zistenie z hodnotení Komisie v oblasti politiky 
súdržnosti20. 

3.18. Uviedli sme21, že ukazovatele, ktoré Komisia použila na preskúmanie 
výkonnosti operačných programov v roku 2019, boli takmer úplne prepojené 
s výstupmi (64 %) alebo finančnými aspektmi (35 %), ale len veľmi zriedka (1 %) 
s dosiahnutými výsledkami. Rozsah, v akom bola výkonnostná rezerva uvoľnená v roku 
2019 (alebo prerozdelená na iné programy a priority), bol teda skôr ukazovateľom 
schopnosti členských štátov použiť finančné prostriedky EÚ a vytvárať výstupy než 
dosahovať výsledky. 

17 Tamže. 

18 Preskúmanie č. 5/2018: Zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti po roku 2020, bod 41. 

19 Osobitná správa č. 15/2017: Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v rámci 
súdržnosti: inovačné, zatiaľ však neúčinné nástroje, body 71 až 76; a osobitná správa 
č. 21/2018: Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období rokov 2014 – 2020 sa 
stále zameriava najmä na výstupy, bod 71. 

20 SWD(2018) 289 final, príloha 3, Impact assessment accompanying the proposal for 
a Regulation of the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus. 

21 Osobitná správa č. 15/2017, bod 74. 
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3.19. Podobne sme informovali22, že uvoľnenie výkonnostnej rezervy na programy 
v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020 bolo určované predovšetkým pokrokom 
členských štátov pri vykonávaní, čo sa prejavilo dosiahnutím výstupov a ich úspechom 
pri vynakladaní finančných prostriedkov (približne jedna tretina všetkých ukazovateľov 
boli finančné ukazovatele). Okrem toho bez výrazného zníženia čiastkových cieľov 
v prípade približne 30 % ukazovateľov by bolo možné uvoľniť23 oveľa menej 
z výkonnostnej rezervy (len 56 %). 

3.20. Podľa OECD24 systém zostavovania rozpočtu EÚ zameraný na výkonnosť 
a výsledky dosahuje vysoké hodnotenie, ale zdá sa, že monitorovanie výkonnosti má 
malý priamy vplyv na to, ako sa zdroje využívajú z roka na rok. Právomoc Komisie 
pozastaviť platby členským štátom v prípade významných nedostatkov v kvalite 
a spoľahlivosti monitorovacích systémov považuje OECD skôr za poslednú možnosť než 
za rutinný nástroj kontroly riadenia a úpravy programov. 

Hodnotenia sa týkajú väčšiny oblastí ESF, ale na posúdenie vplyvu politík 
je potrebné väčšie metodické úsilie  

3.21. Cieľom ex post hodnotenia Komisie za obdobie 2007 – 2013 bolo posúdiť 
celkový vplyv ESF25. Nedospela však k záveru, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov alebo 
cieľových hodnôt, keďže dostupné informácie neumožnili agregovať výsledky za celú 
EÚ. Aj my sme informovali26 o niekoľkých problémoch s obmedzenými údajmi 
spôsobenými zlým návrhom programov, neprimeraným vymedzením ukazovateľov, 
chýbajúcimi údajmi, chýbajúcimi cieľovými hodnotami atď. Analýza efektívnosti sa 
v hodnotení obmedzila na porovnanie nákladov na jednotlivých účastníkov rôznych 
typov intervencií ESF vo všetkých členských štátoch. Výbor pre kontrolu regulácie27 

22 Osobitná správa č. 24/2021: Financovanie založené na výkonnosti v rámci politiky 
súdržnosti: cenné ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky, bod 122. 

23 Tamže, bod 120. 

24 OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results, Ronnie Downes, Delphine Moretti and Scherie 
Nicol, OECD Journal on Budgeting, zväzok vol. 2017/1. 

25 SWD(2016) 452 final, Komisia, Ex-post evaluation of the 2007 – 2013 ESF programmes. 

26 Osobitná správa č. 16/2018: Preskúmanie ex post týkajúce sa právnych predpisov EÚ: dobre 
zriadený, no neúplný systém, body 51 až 56. 

27 Výbor pre kontrolu regulácie, stanovisko, GR pre zamestnanosť – Ex post hodnotenie 
2007 – 2013, 2016. 
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dospel k záveru, že hodnotenie má závažné obmedzenia údajov, neobsahuje 
dostatočnú kontrafaktuálnu analýzu a má obmedzený rozsah. Hodnotenie neposkytlo 
presvedčivé dôkazy o výkonnosti a nepredstavovalo dostatočne pevný základ 
pre navrhovanie budúcich programov. 

3.22. V roku 2019 Komisia uskutočnila tematické hodnotenia, ktoré sa majú použiť 
na rokovania o programoch na roky 2021 – 2027. V období 2014 – 2020 sa od 
členských štátov očakávalo, že uskutočnia aspoň jedno hodnotenie vplyvu za každú 
prioritnú os svojich operačných programov, pričom Komisia bude monitorovať všetky 
plány hodnotenia. Generálne riaditeľstvá Komisie REGIO a EMPL zriadili spoločné 
asistenčné pracovisko na pomoc pri hodnoteniach. Členské štáty naplánovali 
420 hodnotení ESF a YEI a ďalších 1 519 hodnotení programov financovaných 
z viacerých fondov, ktoré zahŕňajú zložku ESF a YEI. Do februára 2021 dokončili 
745 hodnotení programov na roky 2014 – 202028. Väčšina plánovaných hodnotení 
bude dokončená až po skončení obdobia vykonávania29 najmä preto, že sa programové 
obdobia prekrývajú a dosiahnutie výsledkov – či dokonca výstupov – môže trvať 
niekoľko rokov. Tieto hodnotenia preto nebudú k dispozícii včas na to, aby boli 
podkladom pre návrh programov na roky 2021 – 2027, môžu však byť užitočné 
pre preskúmanie v polovici trvania v roku 2025. 

3.23. Zo 124 hodnotení ESF/YEI/viacerých fondov uverejnených v roku 201830 bolo 
23 % zameraných na posúdenie účinkov a výsledkov intervencie. V štúdii z roku 2020 
Európsky parlament31 poznamenal, že sofistikovanejšie metódy, ako je kontrafaktuálna 
analýza, teoreticky založené prístupy a analýza nákladov a prínosov, sa používajú 
zriedkavo. V štúdii sa dospelo k záveru, že napriek pokroku celková kvalita hodnotení 
zostáva priemerná a že je ťažké premietnuť zistenia z hodnotení do politického cyklu, 
a to z dôvodu prísnych požiadaviek (napr. pokiaľ ide o načasovanie alebo pokrytie), 
nedostatočných kapacít v členských štátoch a slabej „kultúry hodnotenia“. 

28 COM(2021) 301 final, AMPR za rok 2020. 

29  COM (2019) 627 final, Strategická správa o vykonávaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov za rok 2019. 

30 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, predložená v roku 
2019, Komisia, 2020. 

31 The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies Directorate-General for Internal Policies, Európsky parlament, 2020. 
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3.24. Takisto sme už uviedli32, že členské štáty ani Komisia vo svojich hodnoteniach 
nie sú povinné preskúmať hospodárnosť programov, čo je zásada33, ktorá vyžaduje, 
aby sa zdroje EÚ sprístupnili včas, vo vhodnom množstve a kvalite a za najlepšiu cenu. 

Všeobecné pripomienky k výkonnosti ESF 

3.25. Na ilustrácii 3.4 sa nachádza náš prehľad 13 spoločných ukazovateľov ESF, 
ktoré Komisia uviedla v programovom vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. Naše 
špecifické prehľady ukazovateľov sú uvedené na ilustrácii 3.5 až ilustrácii 3.7. V správe 
o výkonnosti za rok 201934 sme sa venovali niektorým všeobecným upozorneniam, 
ktoré platia pri výklade týchto ukazovateľov. Najmä naše posúdenie toho, či je daný 
ukazovateľ „na dobrej ceste“, súvisí s pravdepodobnosťou splnenia jeho cieľovej 
hodnoty. V tomto posúdení sa priamo nezohľadňuje, či a nakoľko úzko je daný 
ukazovateľ prepojený s akciami a cieľmi ESF, alebo či je cieľová hodnota stanovená 
pre tento ukazovateľ dostatočne ambiciózna. Preto je to len prvý krok pri analýze 
výkonnosti programu. Nekontrolovali sme spoľahlivosť príslušných údajov (venovali 
sme sa im však v správe o výkonnosti za rok 201935). 

Z ukazovateľov vyplýva, že členské štáty dosahujú dobrý pokrok v plnení 
cieľových hodnôt 

3.26. Ukazovatele odrážajú údaje vykázané členskými štátmi na konci roka 2019. 
Zastávame názor, že 12 z 13 ukazovateľov je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich 
cieľových hodnôt (pozri dodatok o metodike). V programovom vyhlásení k návrhu 
rozpočtu na rok 2021 však Komisia znížila cieľové hodnoty siedmich ukazovateľov 
v porovnaní s predchádzajúcim programovým vyhlásením o 12,1 % až 52,1 %. Päť 
z nich je teraz na dobrej ceste len z dôvodu tohto zníženia. Napriek zníženiu jeden 
ukazovateľ stále nie je na dobrej ceste. Na záver možno konštatovať, že sedem z 13 
ukazovateľov by nebolo na dobrej ceste, ak by sa cieľové hodnoty nezmenili. Podľa 

32 Stanovisko č. 1/2017 k návrhu revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách (Ú. v. EÚ C 91, 
23.3.2017), bod 88 písm. c); a stanovisko č. 6/2018 k návrhu Komisie nariadenia 
o spoločných ustanoveniach z 29.5.2018, COM(2018) 375 final, bod 67. 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 

34 Správa Európskeho dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2019, 
bod 1.24. 

35 Tamže, body 1.13 – 1.23. 
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Komisie bolo preskúmanie potrebné z dôvodu metodických zmien v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. 

Ilustrácia 3.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov ESF v programovom 
vyhlásení  

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Komisia uvoľnila 85 % z výkonnostnej rezervy na programy ESF 

3.27. Komisia oznámila, že do konca roka 2020 sa miera výberu projektov zvýšila 
na 99 %36. Miera platieb z ESF a počet účastníkov v období 2014 – 2020 však stále 
zaostávajú v porovnaní s rovnakou fázou predchádzajúceho programového obdobia. 
Podľa údajov37 Komisie bola miera čerpania (realizované priebežné platby v porovnaní 
s pridelenými prostriedkami na roky 2014 – 2020) 43 %, čo je o 13 percentuálnych 
bodov menej ako v období 2007 – 2013. Jedným z hlavných dôvodov bola nižšia úroveň 
výdavkov deklarovaných konečnými prijímateľmi. V roku 202038 GR EMPL uviedlo, 
že celkovo 86 % operačných programov, ktoré preskúmalo, malo celkovo dobrú alebo 
prijateľnú výkonnosť, ale 25 % operačných programov dosahovalo slabú alebo horšiu 
výkonnosť, pokiaľ ide o počet vybraných operácií a objem deklarovaných oprávnených 
výdavkov. 

36 COM(2021) 300. 

37 Tamže. 

38 GR EMPL, Výročná správa o činnosti za rok 2020, Komisia, 2021. 

Cieľ (*) Spolu
Všetky Všetky Všetky

ŠC 1 2 1 1 1 1
ŠC 2 3 2 2 1 1
ŠC 3 2 1 1 1 1
ŠC 4 1 1 1
ŠC 5 5 2 2 3 2 1

Spolu 13 7 7 6 5 1

Výstup Výsledok Vplyv

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo nejednoznačné Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

VYSVETLIVKY

(*) Úplný zoznam pozri v prílohe 3.1
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3.28. Komisia v roku 202039 oznámila, že tri štvrtiny priorít programu ESF dosiahli 
svoje čiastkové ciele; na tomto základe uvoľnila 85 % z výkonnostnej rezervy pre ESF 
vo výške 5 mld. EUR na obdobie 2014 – 2020. 

3.29. Avšak vzhľadom na zníženie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v rokoch 
pred preskúmaním výkonnosti (pozri body 3.19 a 3.26) spolu s nedostatkami 
v ukazovateľoch výsledkov (pozri bod 3.18) to nepovažujeme za presvedčivý dôkaz 
o uspokojivej výkonnosti programu. 

Cieľom návrhu ESF+ na roky 2021 – 2027 je ďalšie zjednodušenie 
a synergie 

3.30. Makroekonomické účinky súčasných investícií v rámci ESF na roky 
2014 – 2020, odhadované pomocou Rhomolovho modelu40 Spoločného výskumného 
centra, naznačujú trvalý pozitívny účinok na súhrnný HDP EÚ 28 vo výške 0,1 % 
(približne 13 mld. EUR) v roku 2024 a 0,15 % (približne 25 mld. EUR) do roku 2030. 

3.31. Ex post hodnotenie ESF a všetky štyri tematické hodnotenia počas obdobia 
2014 – 2020 poukázali na potrebu zjednodušiť podmienky financovania a vykonávanie 
fondu41. V období 2014 – 2020 sa ciele ESF a YEI (pozri ilustráciu 3.3) čiastočne riešili 
aj z iných fondov (najmä FEAD, programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
inovácie a programu EÚ v oblasti zdravia). Rozdiely v pravidlách, ktorými sa riadi 
využívanie týchto fondov, viedli k riziku prekrývania a obmedzenej súčinnosti. S cieľom 
riešiť tieto riziká Komisia na obdobie 2021 – 2027 navrhla zlúčiť všetky príslušné fondy 
do jedného programu ESF+, čím sa zjednoduší prístup k financovaniu a posilnia 
synergie42. 

39 Výpočty na základe osobitnej správy č. 24/2021: Financovanie založené na výkonnosti 
v rámci politiky súdržnosti: cenné ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky, 
ilustrácia 6 v predbežných pripomienkach. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Pozri tiež SWD(2018) 289 final; a COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 
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3.32. Potreba integrovaného prístupu k financovaniu bola podporená 
akademickým preskúmaním43 z roku 2019, v ktorom sa zistilo, že výsledky sa 
v jednotlivých krajinách a regiónoch EÚ líšia. V ďalšej štúdii44 sa zdôraznila potreba 
ďalej zlepšiť analýzu faktorov, ktoré podmieňujú úspech a neúspech politiky, a jasne 
určiť jej čistý vplyv porovnaním skutočných výsledkov s tým, čo by sa stalo 
prijímateľom v prípade neexistencie intervencie. 

3.33. A napokon, v štúdii45 o mapovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sú 
súčasťou procesu európskeho semestra, sa zdôraznil priestor na užšie zosúladenie 
s vykonávaním programov v členských štátoch. Napríklad odporúčania pre jednotlivé 
krajiny sú často formulované všeobecne, bez cieľových hodnôt vykonávania 
a čiastkových cieľov, a príspevok operačných programov sa systematicky nemonitoruje. 
V štúdii sa však takisto uvádza, že ex ante kondicionality a budovanie administratívnych 
kapacít financované z EŠIF boli užitočné na podporu štrukturálnych reforiem. 

Zamestnanosť, mobilita pracovnej sily a mladí ľudia, ktorí nie sú 
zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej 
príprave (NEET) 

3.34. Jedným z cieľov ESF je podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti 
a mobility pracovnej sily, čím sa prispeje k hlavnému cieľu stratégie Európa 2020, 
ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov aspoň 
na 75 % do roku 2020. 

3.35. Na ilustrácii 3.5 je uvedený prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia 
pre cieľ zamestnanosti a dva špecifické ciele ESF a YEI: a) podpora udržateľnej 
a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily a b) podpora osobitnej podpory 
mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej 
príprave. 

43 Darvas, Z. a kol., 2019, How to improve European Union cohesion policy for next decade, 
Bruegel, Policy Contribution, vydanie č. 8, máj 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy, 
editované Bachtlerom, J. a kol., Routledge, Oxon. 

45 Ciffolilli, A. et al, 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States, uverejnené GR EMPL. 
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3.36. Po posúdení informácií uvedených v programovom vyhlásení k návrhu 
rozpočtu na rok 2022 zastávame názor, že šesť zo siedmich ukazovateľov je na dobrej 
ceste k splneniu svojich cieľových hodnôt. 

3.37. V prípade štyroch ukazovateľov YEI boli cieľové hodnoty pôvodne stanovené 
na rok 2018, ale následne sa presunuli na rok 2020, spolu s postupným zvyšovaním 
financovania a predĺžením programového obdobia. Bez tejto úpravy by tieto 
ukazovatele YEI neboli dosiahnuteľné. 
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Ilustrácia 3.5 a – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so zamestnanosťou 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 1 1 1 2

Nie

Nejasné 1 1

SPOLU 1 1 2

Výstup Výsledok Vplyv SPOLU

Podrobnosti o jednotlivých ukazovateľoch

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údajeÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie

Čiastkový cieľ
84 % (2018)

Čiastkový cieľ
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Účastníci, ktorí majú prospech z ESF 
v rámci tohto tematického cieľa

Účastníci (nezamestnaní 
alebo neaktívni), ktorí sa 
zamestnali po ukončení

Ukazovateľ Pokrok pri plnení cieľa 

Výstup

Výsledok
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Ilustrácia 3.5 b – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s mladými ľuďmi, 
ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej 
príprave 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 2 1 2 4

Nie 1 1

Nejasné 1 1

SPOLU

Výstup Výsledok Vplyv SPOLU

2 3 5

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údaje

Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie

Podrobnosti o jednotlivých ukazovateľoch

Čiastkový cieľ
76 % (2018)

Čiastkový cieľ
36 % (2016)

Čiastkový cieľ
32 % (2016)

Čiastkový cieľ
41 % (2016)

Čiastkový cieľ
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Ukazovateľ Pokrok pri plnení cieľa 

Účastníci vo veku 15 – 24 rokov, 
ktorí majú prospech z ESF

Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia 
intervenciu podporovanú z YEI

Nezamestnaní účastníci, ktorí sú 
po ukončení intervencie podporovanej 

z YEI v procese vzdelávania/odbornej 
prípravy, získavania kvalifikácie 

alebo sú zamestnaní

Neaktívni účastníci, ktorí sú 
po ukončení intervencie podporovanej 

z YEI v procese vzdelávania/odbornej 
prípravy, získavania kvalifikácie 

alebo sú zamestnaní

Neaktívni účastníci, ktorí nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 

a ktorí dokončia intervenciu 
podporovanú z YEI

Výstup

Výstup

Výsledok

Výsledok

Výsledok
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Vykonávanie je pomalšie, ako sa plánovalo, pričom medzi členskými 
štátmi existujú výrazné rozdiely  

3.38. Na obdobie 2014 – 2020 predstavovali prostriedky pridelené z ESF 
a vnútroštátne príspevky na cieľ zamestnanosti 39,8 mld. EUR; na konci roka 2019 bolo 
viazaných 83 % finančných prostriedkov46. Podľa platformy otvorených údajov47 
vyčerpali členské štáty do júna 2021 v priemere 54 % dostupných finančných 
prostriedkov, a to od 24 % na Malte po 90 % na Cypre. 

3.39. Prostriedky pridelené na YEI a vnútroštátne prídely boli na konci roka 2019 
vo výške 10,4 mld. EUR. Všetky členské štáty okrem ôsmich plne viazali všetky finančné 
prostriedky48. Podľa platformy otvorených údajov49 vyčerpali členské štáty do júna 
2021 v priemere 66 % dostupných finančných prostriedkov, a to od 2 % v Rumunsku 
po 100 % v Lotyšsku a Litve. 

3.40. V apríli 2020 sa v štúdii50 Komisie potvrdilo, že vykonávanie YEI napredovalo, 
ale pomalšie, ako sa plánovalo. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bola 
zriadená ako núdzová reakcia na nezamestnanosť mladých ľudí a zameriava sa 
na jednotlivcov, zatiaľ čo ESF môže prispievať aj k štrukturálnym opatreniam, ako sú 
inštitucionálne kapacity a systémová podpora (pozri aj bod 3.37). 

3.41. Komisia51 a členské štáty52 informovali, že vykonávanie operácií iniciatívy 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí ovplyvnilo zlepšenie sociálno-ekonomických 

46 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, predložená v roku 
2019, Komisia, 2020. 

47 Platforma otvorených údajov, najnovšia aktualizácia Komisie 6.6.2021, údaje extrahované 
29.6.2021. 

48 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, predložená v roku 
2019, Komisia, 2020. 

49 Platforma otvorených údajov, najnovšia aktualizácia Komisie 6.6.2021, údaje extrahované 
29.6.2021. 

50 Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, záverečná správa, Komisia, 
2020. 

51 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, záverečná 
správa, Komisia, 2020. 

52 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018, predložená v roku 2019, 
Komisia. 
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podmienok, požiadavky na programovanie a monitorovanie, administratívne zaťaženie 
prijímateľov a slabé administratívne kapacity. Aj my sme uviedli53, že nedostatočné 
administratívne a monitorovacie opatrenia členských štátov ovplyvnili vykonávanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

Miera zamestnanosti sa zvýšila, ale najmä pre pandémiu COVID-19 stále 
zaostáva za cieľovou hodnotou stratégie Európa 2020 

3.42. V predchádzajúcej správe54 sme uviedli, že pokrok pri dosahovaní cieľovej 
hodnoty stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti bol pozitívny a že sa 
pravdepodobne dosiahne v plnej miere. Najmä v dôsledku pandémie to v konečnom 
dôsledku tak nebolo. 

Podľa Eurostatu bola miera zamestnanosti v EÚ 27 vo vekovej skupine 20 – 64 rokov 
v roku 2019 najvyššia (73,1 %) od začiatku stratégie Európa 2020 v roku 201055. 
V nasledujúcom roku56 mierne klesla na 72,4 %, čo je menej ako cieľová hodnota 75 % 
stratégie Európa 2020. Komisia vykázala57 jasné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ 
ide o mieru zamestnanosti v tejto vekovej skupine, od 80,4 % vo Švédsku po 61,2 % 
v Grécku. 

3.43. Rozdiel v zamestnanosti žien a mužov sa za posledné desaťročie znížil, keďže 
viac žien vstúpilo na trh práce58: rozdiel v miere zamestnanosti mužov a žien klesol 

53 Osobitná správa č. 5/2017: Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv? 
Posúdenie záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
body 139, 145 a 179. 

54 Osobitná správa č. 16/2020: Európskych semester: odporúčania pre jednotlivé krajiny riešia 
dôležité problémy, ich vykonávanie je však potrebné zlepšiť, bod 21. 

55 Eurostat, tlačová správa 64/2020, Komisia. 

56 Employment and Social Developments in Europe, štvrťročné preskúmanie, marec 2021, 
Komisia. 

57 GR EMPL, Výročná správa o činnosti za rok 2020, Komisia, 2021. 

58 Employment and Social Developments in Europe, štvrťročné preskúmanie, september 2021, 
Komisia. 
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z 13,5 % v roku 2010 na 11,3 % v roku 2021. Najvyššia miera zamestnanosti žien bola 
vo Švédsku (78,3 %) a najnižšia miera bola v Taliansku (52,7 %) a Grécku (51,8 %)59. 

3.44. Komisia informovala, že vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti 
na začiatku obdobia sa členské štáty zamerali na najbežnejšie a najrozšírenejšie 
potreby60. Na ostatné štrukturálne opatrenia, ako je rodová rovnosť, aktívne starnutie 
a modernizácia inštitúcií trhu práce, sa vyčlenilo málo finančných prostriedkov 
(5 %, 2 % a 3 %) a vykonávanie bolo pomalé. V štúdii sa dospelo k záveru, že zameranie 
na tieto investičné priority je vzhľadom na výzvy, ktoré je potrebné riešiť, príliš nízke. 

3.45. Z našej analýzy údajov vykázaných členskými štátmi61 vyplynulo nasledujúce 
postavenie účastníkov operácií zamestnanosti ESF: nezamestnaní 40 %, zamestnaní 
26 %, dlhodobo nezamestnaní 22 %, neaktívni 12 %. Účasť bola preto najvyššia 
v prípade jednotlivcov, ktorí sú buď aktívni alebo nezamestnaní, ale bližšie k trhu 
práce. 

3.46. V roku 2020 bolo približne 33 % nezamestnaných v EÚ dlhodobo 
nezamestnaných62. V roku 2016 Rada odporučila63 poskytnúť registrovaným dlhodobo 
nezamestnaným hĺbkové individuálne posúdenia a usmernenia pred dosiahnutím 
18 mesiacov pracovného pomeru. V roku 2019 Komisia oznámila64, že členské štáty 
zaviedli opatrenia v súlade s týmto odporúčaním, ale bolo príliš skoro na posúdenie 
úplného účinku. Zároveň, bez ohľadu na zlepšenie miery zamestnanosti, miera 
hľadania práce medzi dlhodobo nezamestnanými bola aj naďalej nízka. V súčasnosti 

59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-
_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Údaje z 25.6.2021, 
Komisia. 

60 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, záverečná 
správa, Komisia, 2020. 

61 Údaje vykázané členskými štátmi vo výročnej správe o vykonávaní za rok 2019, správa 
extrahovaná z Launchpadu v apríli 2021, Komisia. 

62 Employment and Social Developments in Europe, štvrťročné preskúmanie, marec 2021, 
Komisia. 

63 Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce, 
2016/C 67/01. 

64 COM(2019) 169 final, Správa Komisie Rade o hodnotení odporúčania Rady týkajúceho sa 
integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu práce. 
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vykonávame audit dlhodobej nezamestnanosti, ktorého výsledky plánujeme uverejniť 
koncom roka 2021. 

Miera mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa 
na vzdelávaní ani odbornej príprave klesla, ale účasť na operáciách 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyššia u tých, ktorí 
sú bližšie k trhu práce 

3.47. V štúdii Komisie z roku 202065 sa uvádza, že v rokoch 2014 až 2018 sa miera 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej 
príprave (podiel nezamestnaných a neaktívnych NEET v populácii mladých ľudí) v EÚ 
znížila z 12,5 % na 10,4 %. Podiel neaktívnych mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, 
nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave však zostal konštantný, a to 
na úrovni 6 %. To poukazuje na ťažkosti pri oslovovaní a mobilizácii tejto časti 
populácie mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní 
ani odbornej príprave. Už sme informovali66 o členských štátoch, ktoré nevypracovali 
primerané stratégie s jasnými čiastkovými cieľmi a cieľmi na oslovenie všetkých 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej 
príprave. Okrem toho návrh operačných programov YEI oslabili nedostatočné 
informácie o populácii mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa 
na vzdelávaní ani odbornej príprave, takže v operačných programoch nemusí byť 
vymedzené, ktoré cieľové skupiny sú najviac potrebné, ani vysvetlené, prečo sú 
navrhované opatrenia najvhodnejšie. 

3.48. V roku 2020 Rada vydala nové odporúčanie týkajúce sa záruky pre mladých 
ľudí67, v ktorom od členských štátov požadovala, aby zintenzívnili úsilie na oslovení 
zraniteľných mladých ľudí v celej EÚ prostredníctvom lepších systémov sledovania 
a včasného varovania a aby zlepšili kvalitu ponúk. 

65 Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, záverečná správa, Komisia, 
202. 

66 Osobitná správa č. 5/2017, body 61 až 72, 109 a 165. 

67 Odporúčanie Rady 2020/C 372/01 o moste k pracovným miestam – posilnení záruky 
pre mladých ľudí, a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22.4.2013 o zavedení záruky 
pre mladých ľudí. 
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Doplnkovosť a zameranie sa na mobilitu pracovnej sily sú nové výzvy 

3.49.  V dvoch štúdiách Komisie z roku 202068 sa dospelo k záveru, že financovanie 
z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí preukázalo značnú pridanú 
hodnotu EÚ. V našej správe o záruke pre mladých ľudí a iniciatíve na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí69 sme však uviedli, že existuje riziko, že zdroje z YEI/ESF 
nepovedú k čistému nárastu miery dostupného financovania pre NEET, keďže niektoré 
operácie, ktoré sa predtým financovali z vnútroštátnych rozpočtov, by teraz boli 
financované z prostriedkov EÚ. V tých istých štúdiách Komisie boli uvedené podobné 
obavy v súvislosti s doplnkovosťou z dôvodu nadmernej závislosti od financovania 
z ESF. 

3.50. Vo výročnej správe Komisie o mobilite v rámci EÚ70 za rok 2020 sa zistilo, 
že mobilita v rámci EÚ 27 naďalej rástla na úroveň 3 % (približne rovnaká miera ako 
v rokoch 2014 – 2018). Informovali sme však71, že plánovanie opatrení v oblasti 
mobility pracovnej sily v rámci ESF nie je pre členské štáty nevyhnutne prioritou. 
Nedávno to potvrdila štúdia Komisie72, v ktorej sa uvádzali nízke výdavky ESF 
na geografickú mobilitu pracovnej sily a málo dôkazov z dôvodu nedostatku osobitných 
ukazovateľov. 

Chudoba a sociálne začlenenie 

3.51. ESF taktiež dopĺňa úsilie členských štátov o dosiahnutie hlavného cieľa 
stratégie Európa 2020, ktorým je zníženie chudoby. Podporuje sociálne začlenenie 
a bojuje proti chudobe a diskriminácii tým, že sa zameriava na celý rad skupín vrátane 
dospelých s nízkou kvalifikáciou, dlhodobo nezamestnaných, starších ľudí, osôb 
so zdravotným postihnutím, marginalizovaných komunít a osôb s migrantským alebo 
cudzím pôvodom. S cieľom zabezpečiť dostupnosť dostatočných zdrojov sa v nariadení 
o ESF vyžaduje, aby členské štáty vyčlenili aspoň 20 % celkových finančných 
prostriedkov ESF na tento tematický cieľ. 

68 Study for evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Komisia, 2020, 
Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Komisia, 2020. 

69 Osobitná správa č. 5/2017, bod 176. 

70 The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, Komisia, 2021. 

71 Osobitná správa č. 6/2018: Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda zabezpečená, 
ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ, bod 42. 

72 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Komisia, 2020. 
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3.52. Na ilustrácii 3.6 sa nachádza prehľad ukazovateľov uvedených v rámci tohto
špecifického cieľa v programovom vyhlásení Komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Po posúdení programového vyhlásenia zastávame názor, že všetky tri ukazovatele sú 
na dobrej ceste k splneniu svojich cieľových hodnôt. 

Ilustrácia 3.6 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s chudobou a sociálnym 
začlenením 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Je nepravdepodobné, že sa dosiahne cieľová hodnota stratégie Európa 
2020 týkajúca sa zníženia chudoby 

3.53. Prostriedky pridelené73 z ESF a členských štátov v tejto oblasti dosahujú 
výšku 33,3 mld. EUR, čo je približne 27 % celkového rozpočtu ESF, čo je výrazne 
nad požiadavkou 20 % stanovenou v nariadení o spoločných ustanoveniach. 

3.54. V správe z roku 2020 sme dospeli k záveru74, že je nepravdepodobné, aby sa 
dosiahla cieľová hodnota stratégie Európa 2020, ktorou je znížiť počet osôb žijúcich 
v chudobe o 20 miliónov. Podľa najnovších dostupných údajov, ktoré sú spred krízy 
spôsobenej ochorením COVID-1975, bolo 104 miliónov ľudí ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením v krajinách EÚ 27 podľa vymedzenia v stratégii Európa 2020 
(vrátane Spojeného kráľovstva, okrem Chorvátska). Vzhľadom na riziko hospodárskeho 
poklesu spôsobené pandémiou Komisia očakáva76, že počet ľudí ohrozených chudobou 
sa opäť zvýši, a nebude naďalej klesať, a že cieľová hodnota stratégie Európa 2020 sa 
nedosiahne77. 

Obmedzenia dostupných monitorovacích údajov majú vplyv 
na posúdenie vplyvu politiky na konkrétne cieľové skupiny 

3.55. Monitorovanie ESF sa zameriava na hlavné účinky politiky. Posúdenie 
účinnosti financovania z ESF v rokoch 2014 – 2020 pre konkrétne cieľové skupiny je 
zložité z dôvodu nedostatku monitorovacích údajov, ako sa uvádza vo viacerých našich 
správach (pozri rámček 3.1), ako aj v rôznych hodnoteniach78 Komisie. Dôvodom je, 
že väčšina opatrení má široký rozsah (t. j. účastníci môžu patriť do rôznych skupín 
znevýhodnených osôb) a neexistuje právna požiadavka, aby sa výsledky delili podľa 

73 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, predložená v roku 2020, 
Komisia, 2021. 

74 Osobitná správa č. 20/2020: Boj proti chudobe detí – podporu Komisie treba lepšie 
zamerať, body 48 až 50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, predložená v roku 2020, 
Komisia, 2021. 

77 GR EMPL, Výročná správa o činnosti za rok 2020, Komisia, 2021. 

78 Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty 
and any discrimination by the European Social Fund (TC9), Komisia, 2020; SWD(2016) 452 
final; a ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, 
Komisia, 2018. 
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hlavných charakteristík účastníkov. Napríklad ESF/YEI zahŕňajú Rómov a migrantov 
do cieľovej skupiny „migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny“ (na účely 
vykazovania výstupov) aj do „znevýhodnených účastníkov“ (na účely vykazovania 
výsledkov). Dostupné ukazovatele preto nemôžu poskytnúť informácie o účinkoch 
opatrení konkrétne za Rómov alebo za migrantov. 

Rámček 3.1 

Obmedzenia, o ktorých informoval EDA v súvislosti s dostupnosťou 
monitorovacích údajov o znižovaní chudoby  

o Výdavky na integráciu migrantov neboli známe, pretože neboli 
zaznamenávané konkrétne údaje. V legislatívnom rámci ESF na roky 
2014 – 2020 sa od členských štátov nevyžadovalo, aby osobitne monitorovali 
účinky (výsledky a vplyv) opatrení na integráciu migrantov79. 

o V stratégiách integrácie Rómov vo viacerých členských štátoch sa 
nešpecifikovalo, koľko vnútroštátnej finančnej podpory a podpory EÚ bolo 
k dispozícii na opatrenia na podporu začleňovania Rómov. Zistili sme, že je 
ťažké monitorovať pokrok dosiahnutý v projektoch integrácie Rómov, a to 
najmä z dôvodu nedostatkov v súvislosti s dostupnosťou a kvalitou údajov80. 

o Monitorovanie úspešnosti opatrení sociálneho začlenenia nebolo možné 
pre nedostatok kvantitatívnych údajov, a preto nebolo možné posúdiť prínos 
fondu k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb81. 

o Keďže neexistovala konkrétna investičná priorita či relevantný ukazovateľ 
chudoby detí v rokoch 2014 – 2020, Komisia nemala informácie o tom, 
do akej miery sa financie EÚ použili priamo na riešenie chudoby detí, 
ani o tom, čo sa v tejto oblasti dosiahlo82. V nariadení o ESF+ na roky 
2021 – 2027 sa stanovuje, že na vnútroštátnej úrovni sa vyčlenia primerané 
zdroje na riešenie chudoby detí. 

79 Informačný dokument č. 4/2018: Integrácia migrantov s pôvodom mimo EÚ, bod 46. 

80 Osobitná správa č. 14/2016: Politické iniciatívy a finančná podpora EÚ na integráciu Rómov: 
výrazný pokrok za posledné desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné v praxi, bod 47, 51 
a 133. 

81 Osobitná správa č. 5/2019: FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby: 
cenná podpora, ale jej podiel na znižovaní chudoby nie je zatiaľ stanovený, body 56 a 60. 

82 Osobitná správa č. 20/2020: Boj proti chudobe detí – podporu Komisie treba lepšie 
zamerať, body 71 až 74. 
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3.56. V štúdii z roku 2019 Komisia83 poukázala na to, že údaje z monitorovania 
sociálneho začlenenia sú medzi členskými štátmi nekonzistentné. Okrem toho sa 
spoločné ukazovatele výsledkov ESF zameriavali skôr na „konkrétne“ účinky v oblasti 
zamestnanosti, ako je hľadanie zamestnania alebo nové kvalifikácie, než na „mäkké“ 
účinky, ako je prekonávanie znevýhodnení, lepšie životné podmienky, zmeny správania 
alebo vyššia motivácia. Hoci je mäkké účinky ťažké štandardizovať a zväčša sú 
kvalitatívne, sú tiež veľmi dôležité pre monitorovanie operácií sociálneho začlenenia. 
A napokon, v nadväznosti na odporúčanie v ex post hodnotení84 ESF na roky 
2007 – 2013 Komisia zaviedla štyri dlhodobé spoločné ukazovatele výsledkov, ktorými 
sa merajú výsledky šesť mesiacov po intervencii (napr. účastníci, ktorých situácia 
na trhu práce sa zlepšila po šiestich mesiacov). 

Hoci opatrenia ESF v oblasti sociálneho začlenenia sú v súlade 
s politickým rámcom, doplnkovosť fondov, zameranie a udržateľnosť sú 
aj naďalej problematické 

3.57. Opatrenia sociálneho začlenenia financované z ESF v členských štátoch sú 
v súlade s celkovým politickým rámcom EÚ, ako aj s odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny85. Komisia však potvrdila problémy, ktoré sme aj my uviedli v súvislosti 
so synergiami86 a rizikom prekrývania s inými fondmi EÚ87. 

3.58. Zameranie sa na tých, ktorí to najviac potrebujú, je stále veľkou výzvou. 
Komisia vo svojom hodnotení88 z roku 2020 dospela k záveru, že existujú zmiešané 
dôkazy, ktoré naznačujú, že sa podpora sociálneho začlenenia z ESF dostane 
k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Poukázalo sa v ňom na riziko, že programy 
by sa mohli zameriavať najmä na menej zraniteľné osoby, pretože ich potreby sú 
menej zložité. V našej správe89 o európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sme 

83 Štúdia (TC9), Komisia, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Štúdia (TC9), Komisia, 2020. 

86 Správa o výkonnosti ESF a tematické správy: The ESF support to social innovation, 
záverečná správa, Komisia, 2018. 

87 Štúdia (TC9), Komisia, 2020. 

88 Tamže. 

89 Osobitná správa č. 5/2019, odporúčanie 1. 
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takisto odporučili, aby sa Komisia zamerala na lepšie zameranie výdavkov EÚ v rámci 
ESF+. 

3.59. A napokon, hlavnou výzvou, ktorá sa objavuje vo viacerých operačných 
programoch, je závislosť projektov, tvorcov projektov a konečných prijímateľov od 
budúceho pokračovania podpory EÚ, čo vyvoláva otázky o udržateľnosti projektov90. 
V štúdii Komisie o integrácii Rómov z roku 201891 sa zistilo, že v krajinách, v ktorých žije 
väčšina Rómov, mnohé programy a projekty vo veľkej miere záviseli od financovania 
EÚ, pretože získali skromné spolufinancovanie (približne 20 %) zo štátnych rozpočtov. 

Vzdelávanie a odborná príprava 

3.60. Investície do vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých sú pre EÚ 
kľúčovou prioritou. Celkové rozpočtové prostriedky ESF a členských štátov vyčlenené 
na vzdelávanie a odbornú prípravu predstavujú 37,8 mld. EUR. Medzi ciele stratégie 
Európa 2020 patrilo zníženie podielu osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie alebo 
odbornú prípravu, na menej ako 10 % a zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 až 34 
rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %92. 

3.61. Na ilustrácii 3.7 sa nachádza prehľad ukazovateľov uvedených v rámci tohto 
špecifického cieľa v programovom vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Z informácií vyplýva, že oba ukazovatele sú na dobrej ceste k splneniu svojich cieľových 
hodnôt.  

90 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018, predložená v roku 
2019, Komisia, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020. 

92 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019, predložená v roku 2020, 
Komisia, 2021. 
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Ilustrácia 3.7 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so vzdelávaním 

a odbornou prípravou 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Pokrok pri dosahovaní hlavných cieľových hodnôt stratégie Európa 2020 
je na dobrej ceste, ale v jednotlivých členských štátoch sa líši  

3.62. Celkovo je EÚ na dobrej ceste k dosiahnutiu hlavných cieľových hodnôt 
stratégie Európa 2020 v tejto oblasti (pozri tabuľku 3.1), ale pokrok sa v jednotlivých 
krajinách a regiónoch výrazne líši. V prípade oboch cieľových hodnôt existujú výrazné 
rodové rozdiely, pričom muži dosahujú horšie výsledky ako ženy93. 

Tabuľka 3.1 – Hlavné cieľové hodnoty stratégie Európa 2020 v oblasti 
vzdelávania 

Hlavná cieľová 
hodnota EÚ 2005 2013 2018 Poznámky 

Osoby s predčasne 
ukončeným 
vzdelávaním 
a odbornou prípravou 
< 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 

Jedenásť členských štátov 
zatiaľ nesplnilo cieľovú 
hodnotu EÚ do konca roka 
2019 

Miera dosiahnutého 
terciárneho vzdelania 
> 40 % b) 

28,0 % 37,1 % 40,7 % 
Deväť členských štátov zatiaľ 
nesplnilo cieľovú hodnotu EÚ 
do konca roka 2019 

Zdroj: EDA na základe Európskej komisie, 2020, Study for the Evaluation of ESF support to Education and 
Training, júl 2020 a Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2019 (predložená 
v roku 2020). 

a) Ukazovateľ osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, sa vyjadruje ako 
percentuálny podiel osôb vo veku 18 – 24 rokov, ktoré ukončili nanajvýš nižšie 
sekundárne vzdelanie a nie sú zapojené do ďalšieho vzdelávania alebo odbornej 
prípravy. 

b) Ukazovateľ terciárneho vzdelávania meria podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 
rokov, ktorí úspešne ukončili terciárne štúdium. 

3.63. ESF tvorí v priemere len približne 1 % rozpočtov členských štátov 
na vzdelávanie, a preto len málo prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. 
Medzi členskými štátmi však existujú značné rozdiely, keďže aspoň v štyroch členských 

93 Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TC 10), záverečná správa, 
Komisia, 202. 
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štátoch je podiel ESF vyšší ako 3 %94. Pri audite vykonanom kontaktným výborom 
najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ sa dospelo k záveru, že vzhľadom na váhu iných 
faktorov je ťažké merať prínos ESF k cieľom v oblasti vzdelávania. Výbor odporučil, 
aby členské štáty posilnili intervenčnú logiku financovania z ESF ďalším objasnením 
prepojení medzi opatreniami a výsledkami95. 

Hoci sa monitorovanie zlepšilo, obmedzenia údajov stále bránia 
posúdeniu dosiahnutých výsledkov 

3.64. V štúdii Komisie z roku 202096 sa dospelo k záveru, že obmedzenia 
monitorovacích údajov spôsobili ťažkosti pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov 
v rámci členských štátov a medzi nimi podľa cieľov a skupín účastníkov. 

3.65. V našej osobitnej správe o cieľoch EÚ v oblasti vzdelávania97 sme 
zaznamenali zlepšenia v monitorovacom rámci na obdobie 2014 – 2020, najmä 
zavedenie spoločných ukazovateľov výsledkov. Len v jednej tretine operačných 
programov na roky 2014 – 2020, ktoré sme preskúmali, však boli stanovené 
východiskové a cieľové hodnoty pre tri ciele v oblasti vzdelávania, ktoré sú najviac 
prepojené so zamestnanosťou – odborné vzdelávanie a príprava, celoživotné 
vzdelávanie a dosiahnutie terciárneho vzdelania. 

Operačné programy sú zosúladené s cieľmi EÚ v oblasti vzdelávania 

3.66. Pri audite vzdelávania sme zistili98, že operačné programy, ktoré sme 
preskúmali, boli v súlade s cieľmi EÚ v oblasti vzdelávania. Z auditu vyplynulo, 
že v operačných programoch bola celkovo uspokojivo opísaná situácia pred ich 
vykonávaním a jasne sa identifikovali potreby, ktoré je potrebné riešiť. V operačných 
programoch sa takisto navrhli spôsoby dosiahnutia cieľov a stanovili sa hlavné zásady 

94 Tamže. 

95 Najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie a EDA, 2017, Report on the 
parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the 
areas of Employment and/or Education. 

96 Štúdia (TC 10), Komisia, 2020. 

97 Osobitná správa č. 16/2016: Ciele EÚ v oblasti vzdelávania: programy sú zosúladené, 
ale v meraní výkonnosti sú nedostatky, body 65, 69 až 73 a 80. 

98 Tamže, body 66 a 67. 
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výberu operácií a v prípade potreby určenie hlavných cieľových skupín, území a typov 
prijímateľov. Paralelným auditom Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií 
EÚ z roku 201799 sa tiež potvrdilo, že napriek menším nedostatkom boli operačné 
programy jasne zosúladené s vnútroštátnymi potrebami a odporúčaniami Rady. 

3.67. V štúdii Komisie100 sa dospelo k záveru, že podpora z ESF určená 
na vzdelávanie a odbornú prípravu bola v súlade s ostatnými tematickými cieľmi ESF 
(čo znamená vzájomne sa posilňujúca doplnkovosť, ktorá priniesla pokrok smerom 
k stanoveným cieľom). Situácia, pokiaľ ide o koherentnosť s inými fondmi EÚ v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy, však bola zmiešanejšia: synergie boli dobré napríklad 
s EFRR, ale menej s Fondom pre azyl, migráciu a integráciu a s akciami Marie Curie-
Skłodowskej. Tento problém bol menej legislatívny, skôr sa týkal výziev spojených 
s kombinovaním rôznych nástrojov financovania v praxi. 

3.68. V našom preskúmaní digitálnych zručností101 sme uviedli, že Komisia 
vymedzila medzinárodne uznávaný rámec digitálnych kompetencií, podporila rozvoj 
vnútroštátnych stratégií a pomohla pri vytváraní vnútroštátnych „koalícií“ 
kombinujúcich digitálne zručnosti s pracovnými miestami. Projekty zamerané osobitne 
na digitálne zručnosti v členských štátoch predstavovali približne 2 % finančných 
prostriedkov ESF. 

99 Najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov Európskej únie a EDA, 2017, Report on the 
parallel audit on Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the 
areas of Employment and/or Education. 

100 Štúdia (TC 10), Komisia, 2020. 

101 Preskúmanie č. 2/2021: Opatrenia EÚ na riešenie nízkej úrovne digitálnych zručností, 
body 57 a 60. 
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Závery 
3.69. Cieľom ESF je vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest a sociálne 
inkluzívnej spoločnosti na podporu cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je vytvorenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v EÚ. Pri posudzovaní výkonnosti 
v tejto oblasti investícií sa musí zohľadniť široká škála vonkajších faktorov, ako je 
celková hospodárska situácia, vplyv politík a značný časový posun medzi plánovaním 
politiky, programovaním, výberom operácií, vykonávaním a výsledkami, ktoré možno 
dosiahnuť prostredníctvom výdavkov z ESF (body 3.1 – 3.10). 

3.70. Na obdobie 2014 – 2020 Komisia vytvorila ucelený a inovatívny výkonnostný 
rámec pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktorý zahŕňa ESF. Tento rámec 
zahŕňa čiastkové ciele a cieľové hodnoty pre každú prioritnú os operačných programov 
EFRR, KF a ESF. Hoci tento systém značne zvýšil dostupnosť informácií o výkonnosti, 
dôraz sa naďalej kladie skôr na finančné vstupy a výstupy než na výsledky. Členské 
štáty stanovili ciele pre takmer všetky ukazovatele špecifické pre program a niektoré 
vybrané spoločné ukazovatele. Na tomto základe Komisia posúdila pokrok 
pri vykonávaní programov zostavením súhrnnej „miery plnenia“ na dosiahnutie 
cieľových hodnôt. Komisia môže zároveň agregovať údaje z monitorovania oznámené 
členskými štátmi za spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov vrátane tých, 
pri ktorých neboli stanovené cieľové hodnoty. A napokon, z údajov o výkonnosti 
vykázaných členskými štátmi sa nie vždy dajú vyvodiť závery a Komisia má len 
obmedzené prostriedky na overenie ich presnosti (body 3.11 – 3.24). 

3.71. Preskúmali sme informácie o výkonnosti, ktoré poskytli členské štáty 
do konca roka 2019, a dospeli sme k záveru, že 12 z 13 spoločných ukazovateľov ESF 
a YEI uvedených v programovom vyhlásení Komisie pre návrh rozpočtu na rok 2022 
bolo na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľových hodnôt. Výsledky sa v jednotlivých 
členských štátoch a regiónoch značne líšili. Je dôležité poznamenať, že v roku 2018 sa 
znížil počet cieľových hodnôt spoločných ukazovateľov výkonnosti ESF/YEI. V dôsledku 
týchto úprav Komisia vykázala úspešnejšie plnenie spoločných ukazovateľov 
výkonnosti. Bez týchto úprav by bolo 6 z 13 ukazovateľov na dobrej ceste 
(body 3.25 – 3.33). 

3.72. V období 2014 – 2020 sa miera zamestnanosti v EÚ zvýšila, stále však 
zaostáva za cieľovou hodnotou zo stratégie Európa 2020. Podiel finančných 
prostriedkov ESF vyčlenených na opatrenia na riešenie ostatných štrukturálnych otázok 
(ako je rodová rovnosť, aktívne starnutie a modernizácia inštitúcií trhu práce) bol 
pomerne nízky a vykonávanie bolo pomalšie, ako sa očakávalo. Okrem toho bola účasť 
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na činnostiach financovaných z ESF najvyššia v prípade jednotlivcov, ktorí sú 
buď aktívni alebo nezamestnaní, ale bližšie k trhu práce. Bolo ťažké osloviť tých, ktorí 
boli odpojení od trhu práce, ako sú mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú 
sa na vzdelávaní ani odbornej príprave (body 3.34 – 3.50). 

3.73. Hoci sa do konca roka 2019 počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením v EÚ celkovo znížil, len približne polovica členských štátov splnila svoje 
cieľové hodnoty na rok 2020. Hospodárske účinky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 odvtedy pravdepodobne zvýšili počet obyvateľov ohrozených chudobou. 
Preto je nepravdepodobné, že sa dosiahne cieľová hodnota stratégie Európa 2020 
týkajúca sa zníženia chudoby a väčšieho sociálneho začlenenia (body 3.51 – 3.59). 

3.74. Pokrok pri dosahovaní hlavných cieľových hodnôt stratégie Európa 2020 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je na dobrej ceste, ale tiež sa v jednotlivých 
členských štátoch líši. Podobne ako v prípade ostatných hlavných cieľových hodnôt, 
značný vplyv iných faktorov sťažuje určenie, do akej miery ESF prispel k cieľom v oblasti 
vzdelávania (body 3.60 – 3.68). 

3.75. Celkovo je ESF v súlade so stratégiou Európa 2020 a prispieva k zabezpečeniu 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v EÚ. Z informácií o výkonnosti, 
ktoré vykázali členské štáty a Komisia, vyplýva, že značný počet občanov EÚ využil 
finančné prostriedky z ESF na zlepšenie ich zručností, zamestnateľnosti a kariérnych 
vyhliadok. Vzhľadom na obmedzené údaje, ako aj na skutočnosť, že mnohé operácie 
v čase nášho auditu stále prebiehali, však ešte nemôžeme vyvodiť celkový záver 
o skutočnej výkonnosti výdavkov z ESF v období 2014 – 2020. 
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Prílohy 

Príloha 3.1 – Ciele ESF (vrátane YEI) 

Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov 
Skratka 

používaná 
v tejto kapitole 

Zastúpený 
v našej vzorke? 

Špecifický 
cieľ 1 (ESF) 

Podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily 

ŠC 1 Áno 

Špecifický 
cieľ 2 (ESF) 

Podpora sociálneho začlenenia 
a boj proti chudobe 
a akejkoľvek diskriminácii 

ŠC 2 Áno 

Špecifický 
cieľ 3 (ESF) 

Investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy, 
ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania 

ŠC 3 Áno 

Špecifický 
cieľ 4 (ESF) 

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

ŠC 4 Nie 

Špecifický 
cieľ 5 
(ESF a YEI) 

Podpora osobitnej podpory 
mladým ľuďom, ktorí nie sú 
zamestnaní, nezúčastňujú sa 
na vzdelávaní ani odbornej 
príprave (15 – 24 rokov) 

ŠC 5 Áno 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 4 

Prírodné zdroje 

116



Obsah 

Body 

Úvod 4.1. – 4.13. 
Stručný opis okruhu „Prírodné zdroje“ 4.1. – 4.2. 

Rozsah a prístup 4.3. – 4.5. 

Účel ENRF a spôsob jeho fungovania 4.6. – 4.13. 

Posúdenie výkonnosti ENRF na základe uverejnených 
informácií o výkonnosti 4.14. – 4.44. 
Všeobecné pripomienky 4.14. – 4.17. 
Informácie Komisie o výkonnosti sa zameriavajú skôr na vstupy, 
výstupy a finančný príspevok než na výsledky 4.15. – 4.17. 

Podpora konkurencieschopného, environmentálne 
udržateľného, ekonomicky životaschopného a sociálne 
zodpovedného rybolovu a akvakultúry 4.18. – 4.29. 
Ekonomická životaschopnosť rybárstva rastie, ale údaje o akvakultúre 
sú menej presvedčivé 4.19. – 4.24. 

Komisia podáva správy o výdavkoch z ENRF na environmentálne ciele, 
ale prepojenie medzi týmto a kľúčovými environmentálnymi 
ukazovateľmi nie je dobre vymedzené 4.25. – 4.29. 

Podpora vykonávania SRP 4.30. – 4.44. 
Ochranný cieľ SRP pravdepodobne nebude splnený 4.31. – 4.40. 

Vedecké poradenstvo a zber údajov sú kľúčovými aspektmi riadenia 
rybárstva 4.41. – 4.42. 

Systém kontroly rybárstva sa modernizuje 4.43. – 4.44. 

Závery 4.45. – 4.51. 

Prílohy 
Príloha 4.1 – Ciele Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu 
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Úvod 

Stručný opis okruhu „Prírodné zdroje“ 

4.1. Okruh 2 VFR sa týka výdavkov spojených s politikami udržateľného využívania 
prírodných zdrojov, financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky, spoločnej 
rybárskej politiky (SRP) a s opatreniami v oblasti životného prostredia a klímy. 

4.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu vo VFR na roky 2014 – 2020 
boli 420 mld. EUR (v bežných cenách), z čoho sa do konca roku 2020 vyplatilo 
367 mld. EUR (pozri ilustráciu 4.1). 

Ilustrácia 4.1 – „Prírodné zdroje“: platby v období 2014 – 2020 
na základe záväzkov z tohto obdobia 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

  

Ostatné programy
2,9 (0,8 %)

Európsky námorný a rybársky 
fond (ENRF)
2,8 (0,8 %)

Európsky poľnohospodársky 
fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV)
63,8 (17,4 %)

Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF)
297,3 (81,0 %)

Prírodné zdroje
366,8
47,8 %

(v mld. EUR)

766,9 
mld. EUR

i) ako podiel na všetkých 
okruhoch VFR

ii) členené podľa jednotlivých 
programov
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Rozsah a prístup  

4.3. Z piatich programov okruhu 2 VFR sme vybrali Európsky námorný a rybársky 
fond (ENRF), na ktorý pripadá 0,8 % celkových platieb uskutočnených do konca roka 
2020 v tomto okruhu VFR. Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií 
o výkonnosti je k dispozícii, a využiť tieto informácie na čo najväčšie posúdenie toho, 
ako sa výdavkové programy EÚ skutočne realizovali. Vyjadrujeme sa aj k vybraným 
aspektom SRP, ktoré sa z ENRF podporujú. Nadväzujeme tak na naše hodnotenie 
EPZF a EPFRV, ktoré predstavovali 98,6 % celkových platieb do konca roka 2019, 
v našej správe o výkonnosti za rok 2019. 

Ilustrácia 4.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a príslušných období 

 
Zdroj: EDA. 

4.4. Túto kapitolu sme vypracovali na základe informácií Komisie o výkonnosti, 
ktoré sme získali z výročnej správy o riadení a výkonnosti za rok 2020 (AMPR), 
programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022, výročnej správy o vykonávaní 
ENRF a kľúčových hodnotení uvedených na ilustrácii 4.2. Tieto informácie sme 
skontrolovali z hľadiska vierohodnosti a na základe našich vlastných zistení, 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
2014 – 2020

VFR 
2007 – 2013

Posúdenie vplyvu ENRF

Príslušné obdobie Uverejnenie

Ex post hodnotenie Európskeho fondu 
pre rybné hospodárstvo

Posúdenie vplyvu ENRF

Priebežné hodnotenie zložky 
priameho riadenia 

Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu (ENRF)

Ex post hodnotenie opatrení 
ENRF financovaných v rámci 

priameho riadenia

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Zhrnutie ex ante hodnotení 

Ex post hodnotenie opatrení 
ENRF financovaných v rámci 

zdieľaného riadenia
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ale neoverovali sme ich spoľahlivosť. Informácie sme čerpali aj z výsledkov našich 
nedávnych auditov. Metodika použitá pri príprave tejto kapitoly je opísaná v dodatku.  

4.5. Právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé výdavkové programy EÚ, obsahujú 
viacero cieľov. ENRF má šesť priorít Únie súvisiacich so štyrmi cieľmi a táto kapitola sa 
vzťahuje na dva z nich (pozri prílohu 4.1). Vybrané ciele zodpovedajú 84 % pridelených 
finančných prostriedkov ENRF. 

Účel ENRF a spôsob jeho fungovania 

4.6. Prehľad cieľov, priorít a ukazovateľov výsledkov ENRF je uvedený 
na ilustrácii 4.3. 

Ilustrácia 4.3 – Prehľad ENRF 

Priority Únie 
(článok 6*) 

Ciele ENRF 
(článok 5*) 

Ukazovatele výsledkov 
v programovom vyhlásení 

PÚ 1. Presadzovanie rybolovu, 
ktorý je environmentálne 
udržateľný, efektívne využíva 
zdroje, je inovačný, 
konkurencieschopný a založený 
na znalostiach  

PÚ 2. Podpora akvakultúry, ktorá 
je environmentálne udržateľná, 
efektívne využíva zdroje, je 
inovačná, konkurencieschopná 
a založená na znalostiach 

PÚ 5. Podpora marketingu 
a spracovania 

a) podpora 
konkurencieschopného, 
ekologicky udržateľného, 
ekonomicky 
životaschopného a sociálne 
zodpovedného rybolovu 
a akvakultúry; 

Produktivita práce (pokiaľ ide o hrubú pridanú hodnotu 
na zamestnanca) v odvetví rybárstva EÚ 

Ziskovosť rybárskej flotily EÚ podľa segmentu flotily 

Palivová efektívnosť pri love rýb 

Objem odhodených úlovkov pri komerčne využívaných 
druhoch 

Hodnota produkcie akvakultúry v EÚ 

Relatívna hodnota alebo objem výrobkov uvedených na trh 
organizáciami výrobcov 

PÚ 3. Posilnenie vykonávania SRP b) podpora vykonávania SRP; 
zber údajov a kontrola 

Počet zjavných porušení pravidiel spoločnej rybárskej 
politiky prevádzkovateľmi zistenými v rámci plánov 
spoločného nasadenia (JDP) vydelený počtom vykonaných 
inšpekcií 

Počet členských štátov s účinným systémom kontroly 

Podiel alebo počet populácií, ktoré sa lovia na úrovni 
maximálneho udržateľného výnosu 

Miera zodpovedajúcich reakcií na výzvy na predkladanie 
údajov na základe rámca na zhromažďovanie údajov 
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Priority Únie 
(článok 6*) 

Ciele ENRF 
(článok 5*) 

Ukazovatele výsledkov 
v programovom vyhlásení 

PÚ 4. Zvyšovanie zamestnanosti 
a územnej súdržnosti 

c) podpora vyváženého 
a inkluzívneho územného 
rozvoja rybolovných 
a akvakultúrnych oblastí; 

Pracovné miesta vytvorené v odvetví rybolovu 
a akvakultúry s podporou z ENRF 

Udržanie zamestnanosti v odvetví rybolovu a akvakultúry 
s podporou z ENRF 

Počet miestnych stratégií vybraných miestnymi akčnými 
skupinami pre rybolov (FLAG) 

PÚ 6. Podpora vykonávania 
integrovanej námornej politiky 

d) podpora rozvoja 
a vykonávania integrovanej 
námornej politiky (INP) Únie 
spôsobom, ktorý dopĺňa 
politiku súdržnosti a SRP.  

Iniciatíva Poznatky o mori 2020: Miera využívania Európskej 
námornej monitorovacej a dátovej siete (EMODnet) 
meraná počtom používateľov sťahujúcich údaje 

Námorný dozor: Percentuálny podiel dostupných 
medzisektorových a/alebo cezhraničných údajov ako 
percentuálny podiel celkového nedostatku informácií 
zisteného v posúdení vplyvu CISE (spoločné prostredie 
na výmenu informácií) 

Percentuálny podiel povrchovej plochy morských vôd 
zachránených prostredníctvom opatrení priestorovej 
ochrany v kontexte článku 13 ods. 4 rámcovej smernice 
o morskej stratégii 

* Nariadenie (EÚ) č. 508/2014. 

Zdroj: GR MARE. 

4.7. Z ENRF sa podporuje SRP, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby odvetvia 
rybolovu a akvakultúry boli dlhodobo udržateľné z hľadiska životného prostredia a boli 
riadené spôsobom, ktorý je v súlade s dosahovaním prínosov v hospodárskej 
a sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, a prispieť k dostupnosti dodávok 
potravín1. 

4.8. Na analýzu informácií o výkonnosti sme vybrali špecifické ciele ENRF 1 a 4, ako 
sú stanovené v programovom vyhlásení Komisie a vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti (pozri prílohu 4.1).  

4.9. Cieľ „Podpora rybolovu a akvakultúry“ (ŠC1) podporuje konkurencieschopný 
a udržateľnejší rybolov. Z ENRF sa napríklad môžu uhrádzať náklady na rybársky výstroj 
zvyšujúci selektívnosť, pokiaľ ide o veľkosť rýb, s cieľom znížiť nechcené úlovky alebo 
kompenzovať trvalé ukončenie rybolovných činností. Pokiaľ ide o akvakultúru, ENRF sa 
môže využiť na posilnenie konkurencieschopnosti podnikov.  

4.10. Cieľ „Podpora vykonávania SRP“ (ŠC4) sa zameriava na riadenie politiky 
ochrany rybolovných zdrojov prostredníctvom zlepšovania vedeckých poznatkov 

1 Článok 2 ods. 1) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 
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a kontroly rybárstva. Jedným z nástrojov riadenia, ktoré má EÚ k dispozícii v rámci SRP 
s cieľom dosiahnuť udržateľné úrovne rybolovu, je stanovenie celkových povolených 
obmedzení výlovu (TAC) pre komerčné populácie rýb. Rada na základe návrhu Komisie 
každoročne stanovuje celkové povolené výlovy, ktoré sa neskôr rozdelia medzi členské 
štáty.  

4.11. Ako sa vyžaduje v nariadení o SRP2, Komisia vo svojom návrhu celkových 
povolených výlovov zohľadňuje vedecké poradenstvo poradných orgánov, ako je 
ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) a STEFC (Vedecký, technický 
a hospodársky výbor pre rybárstvo). Z ENRF sa podporujú opatrenia zamerané 
na zlepšenie zberu a poskytovania vedeckých údajov. 

4.12. Členské štáty môžu využívať ENRF aj na posilnenie systému na kontrolu 
rybárstva s cieľom zlepšiť dodržiavanie pravidiel SRP. 

4.13. Celkový rozpočet ENRF na obdobie 2014 – 2020 je 6,4 mld. EUR. Komisia sa 
prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybárstvo 
(GR MARE) delí o zodpovednosť za riadenie ENRF s členských štátmi. Členské štáty 
a Európska komisia spoločne spravujú 90 % fondu a zostávajúcich 10 % spravuje 
Európska komisia priamo.  

2 Článok 6 ods. 2) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 
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Posúdenie výkonnosti ENRF na základe 
uverejnených informácií o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

4.14. Ilustrácia 4.4 uvádza prehľad všetkých ukazovateľov ENRF v programovom 
vyhlásení a naše posúdenie toho, či sú na dobrej ceste. V prípade deviatich z 21 
ukazovateľov sme nemali dostatok údajov na vyvodenie záverov. Konkrétne prehľady 
ukazovateľov pre dva vybrané ciele uvádzame na ilustrácii 4.5 a ilustrácii 4.7. V správe 
o výkonnosti za rok 20193 sme sa venovali niektorým všeobecným obmedzeniam 
pri výklade týchto ukazovateľov. Posúdenie toho, či je ukazovateľ „na dobrej ceste“, 
konkrétne súvisí s pravdepodobnosťou, že bude splnená cieľová hodnota stanovená 
Komisiou. To, či a ako úzko je daný ukazovateľ prepojený s ENRF, alebo či je cieľová 
hodnota, ktorá bola pre ukazovateľ stanovená, zmysluplná, sa v tomto posúdení 
nezohľadňuje. Ide teda len o časť celkového posúdenia výkonnosti. Nekontrolovali 
sme spoľahlivosť príslušných údajov (venovali sme sa im však v správe o výkonnosti 
za rok 20194). 

Ilustrácia 4.4 – Prehľad všetkých ukazovateľov ENRF v programovom 
vyhlásení 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

3 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, bod 1.24. 

4 Tamže, body 1.13 – 1.23. 

Cieľ (*) Spolu
Všetky Všetky Všetky

ŠC1 8 1 1 7 2 5
ŠC2 4 4 3 1
ŠC3 3 1 1 2 2
ŠC4 6 1 1 2 2 3 3

Spolu 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Výstup Výsledok Vplyv

Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (pri zohľadnení všetkých čiastkových 
cieľov a doterajšieho pokroku)?

VYSVETLIVKY

(*) Úplný zoznam cieľov pozri v prílohe 4.1

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo nejednoznačné údaje.
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Informácie Komisie o výkonnosti sa zameriavajú skôr na vstupy, výstupy 
a finančný príspevok než na výsledky 

4.15. Hlavným záverom posúdenia vplyvu reformy SRP z roku 2011 bolo, že sa 
nezabezpečilo udržateľné využívanie živých zdrojov5. Komisia identifikovala niekoľko 
kľúčových problémov vrátane nedostatočnej environmentálnej udržateľnosti, slabej 
ekonomickej životaschopnosti a sociálnej neistoty spojenej s novými výzvami, ako sú 
zmena klímy a znečistenie. 

4.16. Opisné informácie o výkonnosti EFNR uvedené v programovom vyhlásení 
Komisie a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa zameriavajú na počet 
prijímateľov a operácií podporovaných z ENRF (výstupy) a na finančné prostriedky 
pridelené na určité projekty (vstupy). Nezameriavajú sa však na výsledky. Komisia 
nepredstavila intervenčnú logiku, ktorou by sa stanovil príspevok ENRF k dosahovaniu 
politických cieľov. Je preto ťažké určiť príčinnú súvislosť medzi podporou z ENRF 
a výsledkom a posúdiť vplyv ENRF na celkovú výkonnosť politiky.  

4.17. Komisia vypracovala doplnkový súbor špecifických ukazovateľov súvisiacich 
s ENRF6 na monitorovanie výdavkov v členských štátoch. Informácie o týchto 
ukazovateľoch vychádzajú z finančných údajov uvedených vo výročných správach 
členských štátov o vykonávaní a vo výročnej správe Infosys (ktorá poskytuje doplňujúce 
údaje o operáciách, ktoré členské štáty vybrali na financovanie)7. Tieto ukazovatele 
a údaje zhrnuté vo výročnej správe o vykonávaní ENRF8 sa zameriavajú skôr 
na finančný príspevok z ENRF k cieľom SRP než na výsledky. 

  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

6 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2014. 

7 Články 114 a 97 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014. 

8 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021. 
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Podpora konkurencieschopného, environmentálne 
udržateľného, ekonomicky životaschopného a sociálne 
zodpovedného rybolovu a akvakultúry 

4.18. Ilustrácia 4.5 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení
súvisiacich s týmto cieľom. 

Ilustrácia 4.5 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s podporou 
konkurencieschopného, environmentálne udržateľného, ekonomicky 
životaschopného a sociálne zodpovedného rybolovu a akvakultúry 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 1 2 2

Nie

Nejasné 1 1 1 5 6

SPOLU

Výstup Výsledok Vplyv SPOLU

1 7 8

Kvantitatívna Kvalitatívna Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie k tomuto prehľadu a našej metodike pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: údaje chýbajú, nie sú aktuálne alebo sú 
nejednoznačnéÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (pri zohľadnení všetkých čiastkových 
cieľov a doterajšieho pokroku)?

Zodpovedá záver Komisie o pokroku približne nášmu záveru?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie

Cieľová hodnota: 
znížiť

Ukazovateľ Pokrok plnenia cieľovej hodnoty 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazovateľoch

Čiastkový cieľ
0 % (2018)

Čiastkový cieľ
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Ziskovosť rybárskej flotily EÚ: 
Priemer

Objem odhodených úlovkov 
pri komerčne využívaných druhoch

Hodnota produkcie akvakultúry v EÚ

Vplyv

Vplyv

Vplyv

125



Ekonomická životaschopnosť rybárstva rastie, ale údaje o akvakultúre sú 
menej presvedčivé 

4.19. Na EÚ pripadajú približne 3 % celosvetovej produkcie rybolovu a akvakultúry 
a EÚ je šiestym najväčším producentom na svete9. Približne 80 % tejto produkcie 
pochádza z rybolovu a 20 % z akvakultúry10.  

4.20. Z údajov Komisie vyplýva, že odvetvie morských živých zdrojov (z ktorých 
veľkú časť tvorí rybolov a akvakultúra) je dôležitou, avšak malou zložkou modrého 
hospodárstva EÚ. V roku 201811 tento sektor vrátane spracovania a distribúcie vytvoril 
11 % hrubej pridanej hodnoty modrého hospodárstva EÚ.  

4.21. Z ukazovateľa použitého v programovom vyhlásení na rok 2022 vyplýva, 
že v posledných rokoch sa ziskovosť rybárskej flotily EÚ zlepšila (pozri ilustráciu 4.5 
a ilustráciu 4.6)12. Komisia ďalej uvádza, že flotily, ktoré sa zameriavajú na populácie 
lovené udržateľným spôsobom, majú pozitívne hospodárske výsledky a vyššie zisky 
a platy rybárov a flotily sústreďujúce sa na nadmerne využívané populácie majú opačný 
výsledok13. 

9 Blue economy report, Európska komisia, 2021. 

10 Facts and figures on the Common Fisheries Policy, Eurostat, 2019. 

11 Blue economy report, Európska komisia, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Tamže; pozri tiež SWD(2020) 112 final.  
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Ilustrácia 4.6 – Trendy týkajúce sa príjmov a ziskov  

 
Zdroj: Údaje od GR MARE získané dňa 16. 7. 2021; so Spojeným kráľovstvom, ale bez Grécka 
a Chorvátska. 

4.22. V celosvetovom meradle sa produkcia akvakultúry od roku 1990 zvýšila 
štvornásobne14. V EÚ výroba v rokoch 2008 až 2018 stagnovala15. Vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti za rok 202016 Komisia uviedla, že cieľ ročnej produkcie 
na rok 2023 vo výške 4,89 mld. EUR bol dosiahnutý v roku 2016. Z programového 
vyhlásenia na rok 2022 však vyplýva, že v rokoch 2017 a 2018 hodnota produkcie 
akvakultúry opäť klesla pod cieľovú hodnotu.  

4.23. Priama podpora z ENRF pre odvetvia rybolovu a akvakultúry predstavuje 
3,6 mld. EUR (64 % celkového ENRF) za celé obdobie 2014 – 202017. Monitorovacie 
ukazovatele ENRF obsiahnuté v programovom vyhlásení predstavujú všeobecné 
trendy, napríklad ziskovosť rybárskeho loďstva EÚ alebo hodnotu produkcie 
akvakultúry, a sú užitočné pre celkový prehľad o situácii v odvetví rybolovu 
a akvakultúry. Tieto ukazovatele závisia od všeobecných makroekonomických 
premenných, ako sú ceny palív, ktoré majú priamejší vplyv na stav oboch odvetví. 

14 The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, STECF, 2021.  

15 Agriculture, forestry and fishery statistics, EUROSTAT, 2020. 

16 Výročná správa o riadení a výkonnosti zv. II, bod 1.4.2. 

17 Výpočet EDA na základe údajov poskytnutých Európskou komisiou.  
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4.24. Špecifické ukazovatele, ktoré preukazujú výkonnosť podpory z ENRF 
na operačnej úrovni, sú k dispozícii ako súčasť monitorovacieho rámca opísaného 
v bode 4.17. Tieto ukazovatele napríklad umožňujú sledovať zmenu čistých ziskov 
príjemcov podporovaných z ENRF (v roku 2020 dosiahnuté výsledky už prekročili 
cieľovú hodnotu stanovenú na rok 2023). Umožňujú tiež zistiť počet akvakultúrnych 
fariem poskytujúcich environmentálne služby (do roku 2020 sa z ENRF podporilo 
1 600 takýchto fariem alebo 19,5 % cieľovej hodnoty na rok 2023) a počet založených 
podnikov (486 do roku 2020 alebo 10,8 % cieľovej hodnoty na rok 2023)18.  

Komisia podáva správy o výdavkoch z ENRF na environmentálne ciele, 
ale prepojenie medzi týmto a kľúčovými environmentálnymi 
ukazovateľmi nie je dobre vymedzené  

4.25. ENRF by mal podporovať environmentálne udržateľný rybolov a akvakultúru. 
Rybolov vytvára hlavný tlak na morské prostredie19. Cieľom SRP je zabezpečiť, aby boli 
nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém minimalizované a aby sa 
riadenie rybolovu vykonávalo na základe ekosystémového prístupu20. Nedávno sme 
uviedli, že hoci bol zavedený rámec na ochranu morského prostredia, nepodarilo sa 
pomocou opatrení EÚ, vrátane opatrení členských štátov, obnoviť dobrý 
environmentálny stav21. Naďalej pretrvávajú problémy, ako je negatívny vplyv plavidiel 
s vlečnými sieťami na lov pri dne na morské prostredie a vedľajšie úlovky chránených 
druhov22. 

4.26. Do konca roku 2020 Komisia zaznamenala záväzky z ENRF vo výške 
20,1 mil. EUR na financovanie 1 364 operácií v rámci opatrení, ktorých cieľom je 

18 Údaje poskytnuté Európskou komisiou. 

19 Marine environmental pressures, EEA, 2018; Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004; Marine messages II, EEA, 2019; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 Článok 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

21 Osobitná správa č. 26/2020, bod V. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Európska komisia, 2021; Bycatch of 
protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports under 
Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019. 
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obmedziť dosah rybolovu na morské prostredie a prispôsobiť rybolov ochrane 
druhov23.  

4.27. Komisia považuje odhadzovanie úlovkov za faktor, ktorý stojí
za nedostatočnou environmentálnou udržateľnosťou SRP24. V roku 2011 GR MARE 
odhadovalo, že do vôd EÚ sa každoročne odhadzuje približne 23 % celkových úlovkov. 
S cieľom ukončiť túto prax a povzbudiť rybárov, aby lovili selektívnejšie a zabránili tak 
nežiadúcim úlovkom, sa v súčasnej SRP (s určitými výnimkami) zakazuje odhadzovanie 
úlovkov. Ustanovenie, ktoré ich zakazuje, tzv. povinnosť vylodiť úlovky25, bolo 
zavedené v roku 2015. V plnom rozsahu je v platnosti od roku 2019. Financovanie 
z ENRF môže prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky napríklad tým, 
že rybárom pomôže kupovať selektívnejší rybársky výstroj. 

4.28. Špecifickým cieľom nariadenia o ENRF26 je zníženie vplyvu rybolovu
na morské prostredie, ako aj zabránenie nechceným úlovkom a ich čo najväčšie 
zníženie. V najnovších publikáciách sa konštatuje, že prax odhadzovania nechcených 
úlovkov pokračuje27. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) vo svojich 
správach28 informovala o rozsiahlom nedodržiavaní povinnosti vylodiť úlovky v určitých 
segmentoch flotily v Severnom mori a severozápadných vodách. Programové 
vyhlásenie o ENRF aj výročná správa o vykonávaní ENRF29 obsahujú ukazovateľ objemu 
odhodených úlovkov. Komisia však v programovom vyhlásení neuvádza žiadne údaje 
o tomto ukazovateli. Vo výročnej správe o vykonávaní ENRF Komisia predkladá
niektoré údaje, ktoré považuje za nespoľahlivé.

4.29. EÚ sa na medzinárodnej úrovni zaviazala využívať chránené morské oblasti
na ochranu morského života. Môže to znamenať vykonávanie rôznych opatrení vrátane 
obmedzení rybolovu. Agentúra EEA v roku 2018 oznámila, že EÚ splnila cieľ z Aichi 
v oblasti biodiverzity, ktorým je stanoviť do roku 2020 minimálne 10 % svojich vôd 

23 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

26 Článok 6 ods. 1 bod a) nariadenia (EÚ) č. 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; Správa o zabezpečení plnenia cieľov týkajúcich sa povinnosti vylodiť 
úlovky podľa článku 15 spoločnej rybárskej politiky; EP study on EU fisheries policy – latest 
developments and future challenges. 

28 Správy o hodnotení dodržiavania predpisov, EFCA, 2019. 

29 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021.  
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za chránené morské oblasti.30. Príslušný ukazovateľ v programovom vyhlásení o ENRF 
Komisie to potvrdzuje. V našej osobitnej správe o ochrane morského prostredia sme 
dospeli k záveru, že chránené morské oblasti poskytujú malú ochranu morskej 
biodiverzity31. 

Podpora vykonávania SRP  

4.30. Ilustrácia 4.5 poskytuje prehľad ukazovateľov z programových vyhlásení, 
ktoré súvisia s týmto cieľom. 

30 EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, EEA, 2018. 

31 Osobitná správa č. 26/2020, body 31 – 39. 
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Ilustrácia 4.7 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s podporou 
vykonávania SPP  

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Ochranný cieľ SRP pravdepodobne nebude splnený 

4.31. Článkom 3 ZFEÚ sa EÚ udeľuje výlučná právomoc v oblasti ochrany morských 
biologických zdrojov. V roku 2011 Komisia oznámila32, že 78,5 % populácií 
Spoločenstva, o ktorých boli k dispozícii vedecké údaje, sa loví neudržateľným 
spôsobom. Kľúčovým cieľom SRP je zabezpečiť udržateľnosť rybolovu, vrátane obnovy 
a zachovania populácií rýb. Do konca roka 2020 vybrali členské štáty takmer 
6 180 operácií s celkovým financovaním z ENRF vo výške 695 mil. EUR a na tento účel 
vynaložili 374 mil. EUR33. 

4.32. V rámci plnenia cieľa v oblasti 
ochrany informuje Komisia o pokroku 
pri plnení maximálneho udržateľného 
výnosu (MSY) získavaného na úrovni 
maximálneho udržateľného výnosu 
alebo pod jeho úrovňou (Fmsy). Tieto 
bezpečné úrovne rybolovu na základe 
vedeckých odporúčaní sa mali dosiahnuť 
podľa možnosti do roku 2015 
a najneskôr do roku 2020 pre všetky 
populácie rýb34. Ukazovateľom, ktorý 
Komisia v programovom vyhlásení o ENRF používa, je „podiel alebo počet populácií, 
ktoré sa lovia na úrovni maximálneho udržateľného výnosu“, a uvádza sa osobitne 
pre severovýchodný Atlantik (ICES), Stredozemné more a Čierne more. Východisková 
hodnota 59 %, ktorú Komisia nesprávne použila pre všetky moria, sa v skutočnosti 
vzťahuje len na severovýchodný Atlantik. 

4.33. V programovom vyhlásení o ENRF k návrhu rozpočtu na rok 2022 sa 
neuvádzajú skutočné kvantitatívne výsledky pri plnení cieľa v oblasti ochrany SRP, hoci 
tieto informácie sú k dispozícii. V opisnej časti Komisia poukazuje na vysoký podiel 
očakávaných vylodení pochádzajúcich z rybolovných kvót stanovených v súlade s Fmsy 
bez toho, aby zdôraznila aj veľký podiel populácií rýb, v ktorých sa zatiaľ nedosiahol 
rybolov na bezpečnej úrovni. Zistili sme, že toto zameranie na vylodené úlovky 
namiesto na populácie rýb vyvoláva príliš pozitívny dojem o vyhliadkach na dosiahnutie 
cieľa, ktorým je rybolov na úrovni MSY. 

32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021. 

34 Článok 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 
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4.34. Komisia tiež uvádza v programovom vyhlásení o ENRF, že v severovýchodnom 
Atlantiku sa rybolovný tlak stabilizoval na udržateľnej úrovni, zatiaľ čo v Stredozemnom 
a Čiernom mori dosiahol rybolovný tlak úroveň, ktorá je viac ako dvojnásobná 
v porovnaní s cieľom Fmsy. 

4.35. V programovom vyhlásení o ENRF k návrhu rozpočtu na rok 2022 sa Komisia 
celkovo domnieva, že pri dosahovaní cieľa ochrany dosiahla mierny pokrok. 
Z najnovších oficiálnych posúdení vyplýva, že je nepravdepodobné, aby EÚ tento cieľ 
dosiahla do roku 202035. Najnovšie vedecké údaje ukazujú36, že pokiaľ ide 
o severovýchodný Atlantik, podiel nadmerne lovených populácií sa síce za posledné 
desaťročie výrazne znížil, ale blíži sa k 40 %. Okrem toho v Stredozemnom a Čiernom 
mori bolo navyše 83 % posudzovaných populácií rýb lovených nadmerne (výpočet 
na základe neúplných údajov).  

4.36. V našej nedávnej osobitnej správe o ochrane morského prostredia sme sa 
zaoberali faktormi, ktoré prispeli k týmto neuspokojivým výsledkom ochrany37. Zistili 
sme, že hoci opatrenia EÚ viedli k merateľnému pokroku v Atlantickom oceáne, kde je 
riadenie rybolovu spojené s obmedzeniami povoleného výlovu, v Stredozemnom mori 
naďalej dochádza k nadmernému rybolovu a nedošlo tam k žiadnemu zásadnému 
zlepšeniu.  

4.37. Komisia sa domnieva38, že nadmerná kapacita rybárskej flotily je kľúčovým 
faktorom nadmerného rybolovu. Rybolovná kapacita príliš mnohých segmentov flotily 
presahuje rybolovné možnosti. Cieľ zníženia rybolovnej kapacity je preto ďalším 
zásadným prvkom udržateľného riadenia rybolovu v EÚ. Do konca roka 2020 členské 
štáty vybrali 24 958 operácií s celkovým financovaním z ENRF vo výške 260 mil. EUR 
a na opatrenia na podporu prispôsobenia kapacity rybárskej flotily rybolovným 
možnostiam vynaložili 199 mil. EUR39.  

4.38. Z najnovších údajov40 vyplýva, že kapacita flotily EÚ pomaly klesá (pozri 
ilustráciu 4.8). Z ukazovateľa udržateľného rybolovu vyplýva, že v prípade výrazného 

35 Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, EEA, 2021. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021. 

37 Osobitná správa č. 26/2020, bod 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021. 

40 Register flotily EÚ, údaje k decembru 2020. 

133

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/status-of-marine-fish-stocks-4/assessment
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/cfp-monitoring/-/asset_publisher/oz5O/document/id/2872524?inheritRedirect=false&redirect=https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/cfp-monitoring?p_p_id=101_INSTANCE_oz5O&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0891/COM_SEC(2011)0891_EN.pdf
http://www.bsec-bsvkc.org/Documents/Library/6d5093cbadc74f67bf14c125f5ae078b.pdf


počtu segmentov flotily vo väčšine členských štátov je rybolovná kapacita stále 
v nepomere k ich rybolovným možnostiam (v roku 2018, 145 zo 182 posúdených 
segmentov)41. 

Ilustrácia 4.8 – Prehľad kapacity rybárskej flotily EÚ 

Zdroje: EDA na základe údajov z registra flotily EÚ Európskej komisie, december 2020. 

4.39. Kapacita rybárskeho plavidla sa meria na základe jeho objemu (hrubá tonáž
GT) a výkonu motora (kW). V našej správe z roku 2017 o kontrole rybárstva EÚ sme 
konštatovali, že niektoré členské štáty riadne neoverovali kapacitu svojej flotily 
z hľadiska týchto dvoch kritérií42.  

4.40. V nariadení o ENRF sa stanovuje, že podpora z ENRF nesmie viesť k zvýšeniu
rybolovnej kapacity flotily EÚ43. Otázka škodlivých dotácií v oblasti rybárstva sa 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 

42 Osobitná správa č. 8/2017. 

43 Článok 5 nariadenia (EÚ) 508/2014. 
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zdôrazňuje v cieľoch udržateľného rozvoja (cieľová hodnota 14.6), ktoré vyzývajú 
k ukončeniu takýchto praktík do roku 2020. Táto otázka je predmetom intenzívnych 
rokovaní WTO. 

Vedecké poradenstvo a zber údajov sú kľúčovými aspektmi riadenia 
rybárstva  

4.41. Vo významných rozhodnutiach o SRP týkajúcich sa napríklad kvót na úlovky 
by sa mali zohľadniť vedecké odporúčania. Dostupnosť vedeckých údajov je preto 
zásadná. Z ENRF sa podporuje zber údajov a správa údajov členskými štátmi. Do konca 
roka 2020 členské štáty na tento účel vyčlenili 482 mil. EUR a z nich vynaložili 
379 mil. EUR44.  

4.42. V osobitnej správe o ochrane morského prostredia sme uviedli45, 
že v roku 2017 pre obmedzenia údajov nemohla rada ICES poskytnúť vedecké 
odporúčania k viacako polovici populácií. V roku 2019 to bolo v prípade 62 % 
(obmedzené údaje boli v 159 z 256 populácií46). V Stredozemnom a Čiernom mori 
bolo v roku 2016 posúdených 47 populácií rýb, ale v roku 2018 boli informácie 
k dispozícii len v prípade 21 populácií47.  

Systém kontroly rybárstva sa modernizuje 

4.43. Úspech SRP úzko súvisí s účinnosťou systému kontroly rybárstva. V roku 2017 
sme nahlásili problémy v systéme kontroly48. Komisia navrhla v roku 2018 revíziu 
nariadenia o kontrole rybárstva49. Spoluzákonodarcovia neprijali legislatívny návrh 
a nedostatky v systéme kontroly pretrvávajú50.  

44 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021.  

45 Osobitná správa č. 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 

48 Osobitná správa č. 8/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Správa o uplatňovaní nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém kontroly, Európska komisia, 
2021. 
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4.44. Z ENRF sa poskytujú finančné prostriedky na zlepšenie účinnosti 
vnútroštátnych systémov kontroly, ktoré sú na presadzovanie pravidiel nevyhnutné. 
Opatrenia ENRF, ktoré prispievajú k tomuto procesu, sú doteraz najväčšie, pokiaľ ide 
o prostriedky pridelené na záväzky (440 mil. EUR do roku 202051); neexistujú však 
žiadne ukazovatele, ktoré by poskytovali informácie o tom, ako ENRF prispieva 
k dosiahnutiu cieľa účinného systému kontroly. 

  

51 Správa o vykonávaní ENRF, Európska komisia, 2021. 
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Závery 
4.45. SRP by sa mala zaoberať výzvami, ako je neudržateľný rybolov, zhoršovanie 
morského prostredia a transformácia odvetví rybolovu a akvakultúry v EÚ. Tieto ciele 
by mal podporovať ENRF. Informácie o výkonnosti, ktoré Komisia vypracovala alebo 
získala, by mali odrážať výsledky dosiahnuté prostredníctvom intervencie ENRF, 
zdôrazniť neuspokojivý pokrok a viesť k nápravným opatreniam.  

4.46. Zistili sme, že informácie Komisie o výkonnosti sa vo väčšine prípadov 
zameriavajú skôr na finančný príspevok z fondu na ciele SRP než na výsledky.  

4.47. Programové vyhlásenie a výročná správa o riadení a výkonnosti väčšinou 
pozostávajú zo všeobecných makroúrovňových ukazovateľov. Tie sú užitočné 
pri poskytovaní celkového prehľadu o stave odvetví rybolovu a akvakultúry. 
Medzi príspevkom z ENRF a deklarovanými výsledkami však neexistuje jasné 
prepojenie (pozri bod 4.16). Toto prepojenie je nevyhnutné, aby bolo možné posúdiť, 
ako účinne ENRF plní ciele SPP, a odôvodniť rozpočtové požiadavky. Špecifické 
ukazovatele ENRF a údaje o ňom, ktoré sú stanovené mimo rámec programového 
vyhlásenia a výročnej správy o riadení a výkonnosti a zhrnuté vo výročnej správe 
o vykonávaní ENRF, umožňujú získať komplexnejší prehľad o vykonávaní ENRF, ale sú 
zamerané skôr na výdavky než na výsledky (pozri body 4.17). 

4.48. Zistili sme, že Komisia poskytuje málo informácií o výkonnosti, ktoré sa týkajú 
výsledkov ENRF, pokiaľ ide o podporu environmentálnych cieľov SRP v programovom 
vyhlásení o ENRF a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti. Cieľ SRP dosiahnuť 
požadovaný stav ochrany pre všetky populácie rýb do roku 2020 pravdepodobne nebol 
splnený. Kľúčový ukazovateľ určený na monitorovanie pokroku v tejto oblasti (rybolov 
na úrovni MSY) neobsahuje dostatočné informácie, z ktorých by bolo možné usúdiť, 
aká je miera pokroku pri jeho plnení (pozri body 4.32 – 4.36). Takisto sme zaznamenali, 
že pretrvávajú negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém, pokračuje 
škodlivá prax odhadzovania nechcených úlovkov a ukazovatele, ktoré majú informovať 
o účinnosti ochrany morských oblastí, majú závažné nedostatky (pozri 
body 4.25 – 4.29). 

4.49. Z dostupných informácií vyplýva, že rybárska flotila EÚ je celkovo zisková 
a že udržateľný rybolov je pre rybárov prospešný. Pokrok v podpore produkcie 
akvakultúry v EÚ je menší, keďže v poslednom čase stagnoval (pozri body 4.20 – 4.24). 
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4.50. Z ENRF sa financuje zber a správa údajov s cieľom poskytovať potrebné 
vedecké poradenstvo. Vzhľadom na obmedzené údaje však vedecké poradenstvo nie je 
k dispozícii pre mnohé populácie rýb, najmä v Stredozemnom a Čiernom mori (pozri 
body 4.41 – 4.42). 

4.51. Systém kontroly rybárstva je kľúčovým faktorom pri plnení cieľov SRP. 
Komisia prijala nápravné opatrenia, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu vnútroštátnych 
systémov kontroly, problémy však pretrvávajú (pozri bod 4.43). 
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Prílohy 

Príloha 4.1 – Ciele Európskeho námorného a rybárskeho fondu 

Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke 

Špecifický 
cieľ 1 

Podpora 
konkurencieschopného, 
ekologicky udržateľného, 
ekonomicky životaschopného 
a sociálne zodpovedného 
rybolovu a akvakultúry 

Podpora 
rybolovu 
a akvakultúry 
(ŠC1) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 2 

Podpora rozvoja a vykonávania 
INP Únie spôsobom, ktorý 
dopĺňa politiku súdržnosti 
a SRP 

Podpora INP 
(ŠC2) Nie 

Špecifický 
cieľ 3 

Podpora vyváženého 
a inkluzívneho územného 
rozvoja rybolovných 
a akvakultúrnych oblastí 

Podpora 
územného 
rozvoja (ŠC3) 

Nie 

Špecifický 
cieľ 4 Podpora vykonávania SRP Podpora SRP 

(ŠC4) Áno 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Kapitola 5 

Bezpečnosť a občianstvo 
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Obsah 

Body 

Úvod 5.1. – 5.9. 
Stručný opis okruhu „Bezpečnosť a občianstvo“ 5.1. – 5.2. 

Rozsah a prístup 5.3. – 5.5. 

Účel nástroja ISF – hranice a víza a spôsob jeho fungovania 5.6. – 5.9. 

Posúdenie výkonnosti nástroja ISF – hranice a víza 5.10. – 5.31. 
Všeobecné pripomienky 5.10. – 5.17. 
Existujú výrazné rozdiely vo vykonávaní vnútroštátnych programov 5.11. 

Niektoré informácie o výkonnosti nástroja ISF – hranice a víza chýbajú 5.12. – 5.14. 

Ukazovatele výkonnosti uverejnené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti poskytujú optimistický obraz výkonnosti nástroja ISF – 
hranice a víza 5.15. – 5.16. 

Ukazovateľ pre všeobecný cieľ nástroja ISF – hranice a víza je na dobrej 
ceste, ale je ovplyvnený viacerými vonkajšími faktormi 5.17. 

Podpora spoločnej vízovej politiky 5.18. – 5.21. 
Nástroj ISF – hranice a víza prispel k efektívnemu spracovaniu víz, 
ale nepodporuje jednotné uplatňovanie acquis prostredníctvom 
odbornej prípravy 5.20. – 5.21. 

Podpora integrovaného riadenia hraníc 5.22. – 5.31. 
Nástroj ISF – hranice a víza dosahuje lepšie výsledky pri modernizácii IT 
systémov a zariadení ako pri odbornej príprave príslušníkov 
pohraničnej stráže na ich využívanie 5.23. – 5.26. 

Nástroj ISF – hranice a víza umožnil vývoj systémov potrebných 
na integrované riadenie hraníc 5.27. – 5.30. 

Prínos nástroja ISF – hranice a víza k účinnému riadeniu hraníc závisí 
od toho, či členské štáty zadávajú spoľahlivé, relevantné a aktuálne 
informácie do informačných systémov 5.31. 

Závery 5.32. – 5.36. 

Prílohy 
Príloha 5.1 – Ciele Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice 
a víza  
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Úvod 

Stručný opis okruhu „Bezpečnosť a občianstvo“ 

5.1. Okruh 3 VFR sa týka výdavkov spojených s politikami, ktorých cieľom je posilniť 
myšlienku európskeho občianstva vytvorením priestoru slobody, spravodlivosti 
a bezpečnosti bez vnútorných hraníc. Zahŕňa finančnú podporu na: 

o azyl a migráciu, 

o vnútornú bezpečnosť, ktorá zahŕňa harmonizované riadenie hraníc, rozvoj 
spoločnej vízovej politiky, spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva 
a zlepšovanie kapacít na zvládanie bezpečnostných rizík a krízových situácií, 

o migráciu a bezpečnosť a justičnú spoluprácu, 

o zdravie ľudí, zvierat a rastlín, 

o kultúru a audiovizuálne odvetvie, 

o spravodlivosť, práva spotrebiteľov, rovnosť a občianstvo. 

5.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu vo VFR na roky 2014 – 2020 
boli 22,4 mld. EUR, z čoho sa do konca roku 2020 vyplatilo 17,5 mld. EUR (pozri 
ilustráciu 5.1). Najvýznamnejšia oblasť výdavkov sa týka dvoch vzájomne prepojených 
oblastí politiky, ktorými sú migrácia a bezpečnosť. 
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Ilustrácia 5.1 – Bezpečnosť a občianstvo: platby v období 2014 – 2020 
na základe záväzkov z tohto obdobia 

Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

Rozsah a prístup 

5.3. Spomedzi 11 programov v rámci okruhu „Bezpečnosť a občianstvo“ sme vybrali
nástroj Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice a víza (ďalej nástroj ISF – hranice 
a víza), ktorý predstavuje 8,1 % celkových platieb uhradených v tomto okruhu VFR 
do konca roka 2020. Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií 
o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali
výdavkové programy EÚ. Nadväzujeme tým na informácie v správe o výkonnosti
rozpočtu EÚ za rok 2019 o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktorý
predstavoval 23,9 % celkových platieb do konca roka 2019.

5.4. Túto kapitolu sme vypracovali na základe informácií Komisie o výkonnosti,
ktoré zahŕňali výročnú správu o riadení a výkonnosti za rok 2020, programové 
vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2022, kľúčové hodnotenia a ďalšie správy uvedené 
v ilustrácii 5.2. Overili sme hodnovernosť týchto informácií a ich súlad s našimi 
zisteniami, nekontrolovali sme však ich spoľahlivosť. Takisto sme vychádzali 
z výsledkov našich nedávnych auditov a preskúmaní. Metodika použitá pri príprave 
tejto kapitoly je podrobnejšie opísaná v dodatku. 

Ostatné programy
8,3 (47,7 %)

Fond pre vnútornú bezpečnosť –
polícia (ISF – polícia)
0,7 (4,0 %)

Kreatívna Európa
1,2 (6,9 %)

Potraviny a krmivá
1,4 (8,0 %)

Fond pre vnútornú bezpečnosť –
hranice a víza (ISF – hranice a víza)
1,4 (8,1 %)

Fond pre azyl, migráciu a integráciu 
(AMIF)
4,4 (25,3 %)







Bezpečnosť 
a občianstvo
17,5 
2,3 %

(mld. EUR)

766,9 
mld. EUR

i) ako podiel na všetkých okruhoch
VFRR 

ii) členené podľa jednotlivých
programov
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Ilustrácia 5.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a iných správ a príslušné 
obdobia 

 
* SIS: Schengenský informačný systém, VIS: vízový informačný systém, FRA: Agentúra pre základné 
práva, Eurosur: európsky systém hraničného dozoru. 

Zdroj: EDA. 

5.5. Právne predpisy, ktorými sa ustanovuje každý výdavkový program EÚ, obsahujú 
niekoľko cieľov, ktoré sú klasifikované buď ako všeobecné (zvyčajne širšie 
a strategickejšie) alebo špecifické (zvyčajne užšie a operatívnejšie). Predmetom tejto 
kapitoly je všeobecný cieľ a dva špecifické ciele týkajúce sa nástroja ISF – hranice 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
2014 – 2020

VFR 
2007 – 2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Príslušné obdobie Uverejnenie

Priebežné hodnotenie fondu ISF
2014 – 2017

Posúdenie vplyvu regulácie pre IBMF –
hranice a víza, IBMF-CCE

Ex post hodnotenie EBF 
za roky 2007 – 2013

Ex post hodnotenie ISF 
za roky 2014 – 2020

Hodnotenie systému Eurosur*

Správa o fungovaní schengenského 
hodnotiaceho a monitorovacieho 

mechanizmu

Hodnotenie schengenského 
informačného systému (SIS II) 

Správa o používaní SIS*

Posúdenie vplyvu modernizácie 
systému VISA

Kontrola vhodnosti systému VIS*

FRA* na tému Eurosur* 
a základné práva
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a víza. V právnych predpisoch nástroja ISF – hranice a víza sa stanovujú aj operačné 
ciele financovania (pozri prílohu 5.1)1. 

Účel nástroja ISF – hranice a víza a spôsob jeho fungovania 

5.6. Z nástroja ISF – hranice a víza sa podporujú (2,4 mld. EUR2 v záväzkoch 
na obdobie 2014 – 2020) harmonizované opatrenia na riadenie hraníc, ktoré umožňujú 
jednotnú a vysokú úroveň kontroly hraníc, a rozvoj spoločnej vízovej politiky3 v súlade 
so záväzkom Únie v oblasti základných slobôd a ľudských práv. Na ilustrácii 5.3 sú 
poskytnuté základné informácie o nástroji ISF – hranice a víza a koncepčný prehľad, 
v ktorom sa uvádzajú potreby, na ktoré sa zameriava, jeho ciele a očakávané výstupy 
a účinky. 

1 Článok 3 nariadenia (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa zriaďuje nástroj pre finančnú podporu 
v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

2 Len zdieľané riadenie, bez núdzovej pomoci (414 mil. EUR) a akcií Únie. 

3 Článok 3 nariadenia (EÚ) č. 515/201. 
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Ilustrácia 5.3 – Prehľad nástroja ISF – hranice a víza 

 
Zdroj: EDA na základe nariadenia č. 515/2014. 

Potreby
• Vytvoriť priestor slobody, 

spravodlivosti 
a bezpečnosti 
bez vnútorných hraníc

• Voľný pohyb v rámci územia 
Únie pre občanov EÚ 
a oprávnených 
(krátkodobých) cestujúcich 

• Vysoká a jednotná kontrola 
vonkajších hraníc

Predpokladané účinky
Vplyvy
• Bezproblémové 

prekračovanie hraníc
• Voľný pohyb v Únii 

pre občanov EÚ 
a oprávnených cestujúcich

• Zvýšená schopnosť riešiť tlaky 
na vonkajších hraniciach

• Zníženie nelegálneho 
prisťahovalectva

• Podpora migrantov v súlade 
so záväzkami v oblasti 
ľudských práv

Výsledky
• Správne, jednotné a účinné 

hraničné kontroly
• Jednotné prístup

k legitímnym (krátkodobým) 
návštevníkom z tretích krajín

• Lepšia komunikácia 
a posilnená konzulárna 
spolupráca medzi krajinami

• Renovácia a modernizácia
konzulárnych priestorov 
a miest riadenia hraníc

Procesy

Spôsob riadenia
81 % v rámci zdieľaného 
riadenia s členskými štátmi 
a krajinami pridruženými 
k Schengenskému dohovoru

Aktéri
Komisia, Frontex, eu-LISA, 
členské štáty a orgány 
pridružených krajín vrátane 
konzulárnych pracovníkov, 
pohraničnej stráže a colných 
úradníkov

Činnosti
Odborná príprava, nákup 
nového, aktualizovaného 
a náhradného vybavenia, 
renovácia priestorov, 
investície do aktualizácie, 
rozšírenia a údržby IT 
systémov/interoperability

Kontext a vonkajšie faktory
Kontext EÚ
• ZFEÚ v oblasti slobody, 

spravodlivosti 
a bezpečnosti

• Stratégia EÚ
pre bezpečnostnú úniu

• Schengenské acquis
a kódex hraníc

Kontext členských štátov
• Rozdielna schopnosť

zaoberať sa vízami, 
bezpečnostnými hrozbami 
a uplatňovaním prísnych 
spoločných noriem 
v oblasti kontroly hraníc 

• Dočasné zatvorenie hraníc
Vonkajšie faktory
• Migračný tlak, geopolitická 

situácia
• ISF – polícia
• Bezpečnostné hrozby

zo strany štátnych 
príslušníkov EÚ a iných 
štátnych príslušníkov

• COVID-19

Vstupy

• 2014 – 2020: 
2,4 mld. EUR*

• Uhradené: 50 %

• Zamestnanci Komisie, 
agentúry Frontex, agentúry 
eu-LISA, konzulárnych 
služieb a služieb riadenia 
hraníc zúčastnených krajín

• IT systémy pre riadenie 
hraníc

* bez akcií Únie

Ciele

• VC 1: Prispievať k vysokej 
úrovni bezpečnosti v Únii

ISF – hranice:

• ŠC 1: Podpora spoločnej 
vízovej politiky

• ŠC 2: Integrované riadenie 
hraníc

(pozri tiež prílohu 5.1)

Predpokladané výstupy
• Kurzy odbornej prípravy

v oblasti víz, schengenského 
acquis
a acquis v oblasti 
hraničného kódexu

• Infraštruktúra, budovy, 
nákup vybavenia
pre konzulárne priestory 
a miesta riadenia hraníc

• Interoperabilné IT systémy
pre integrované riadenie 
hraníc 
so spoľahlivými, 
relevantnými a včasnými 
údajmi 

• Vybavenie a kontrolné 
strediská pre hraničný 
dozor, aj pre Eurosur
a spoločné operácie 
agentúry Frontex
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5.7. Väčšina financovania z nástroja ISF – hranice a víza (81 %) sa riadi 
prostredníctvom vnútroštátnych programov zúčastnených členských štátov EÚ (všetky 
okrem Írska) a štyroch krajín pridružených k Schengenskému dohovoru (Island, 
Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Nórsko) spolu s Generálnym riaditeľstvom Komisie 
pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME), ktoré tiež priamo alebo nepriamo riadi 
zostávajúce opatrenia EÚ a núdzovú pomoc. Na ilustrácii 5.4 sa nachádza prehľad 
skutočných výdavkov vykázaných krajinami na ich vnútroštátne programy v období 
2014 – 2020. 

Ilustrácia 5.4 – Prehľad vnútroštátnych výdavkov na programy 

 
Zdroj: EDA na základe výročných správ členských štátov o vykonávaní za rok 2020. 

ŠC 1 – Operačná podpora spoločnej vízovej politiky: zlepšenie schopnosti členských 
štátov uplatňovať spoločnú vízovú politiku na uľahčenie legitímneho cestovania 
(schengenské víza), zabezpečenie rovnakého prístupu k štátnym príslušníkom tretích 
krajín a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu

2,5 %

ŠC 1 – NC 1 – Vnútroštátne kapacity: vývoj vnútroštátnych zložiek systému VIS a iných 
IT nástrojov na vydávanie víz, renováciu / obnovu vízových oddelení, otvorenie 
nových vízových oddelení v tretích krajinách 

4,6 %

ŠC 1 – NC 2 – acquis  Únie: odborná príprava v oblasti spoločnej vízovej politiky, 
vykonávanie osobitných odporúčaní zo schengenského hodnotiaceho mechanizmu 0,2 %

ŠC 1 – NC 3 – Zvyšovanie konzulárnej spolupráce: zriadenie spoločných centier pre 
podávanie žiadostí o víza, dohody o zastúpení, rozvoj a modernizácia konzulátov, 
vybavenie a podpora špecializovaných pracovných miest v tretích krajinách, ako sú 
imigrační styční dôstojníci 

0,7 %

ŠA1 – Konzulárna spolupráca: v rámci špecifických akcií 0,3 %
ŠC 2 – NC 1 – Eurosur: zavedenie zložiek systému Eurosur členských štátov (vrátane 
budov, vybavenia a IKT pre národné koordinačné centrá, vývoja vnútroštátnej 
situácie, výmeny informácií), investície do zariadení na kontrolu hraníc a systémov 
dozoru vrátane vybavenia, ktoré sa má spoločne využívať s agentúrou Frontex na 
spoločné operácie na hraniciach

8 %

ŠC 2 – NC 2 – Výmena informácií: komunikačné systémy, kurzy odbornej prípravy, 
zasadnutia odborníkov a semináre medzi rôznymi agentúrami na zlepšenie spolupráce 2 %

ŠC 2 – NC 3 – spoločné normy Únie: zriadenie bezpečných, interoperabilných 
informačných systémov riadenia hraníc, ako sú SIS, VIS, ETIAS a Eurosur, vývoj a 
modernizácia infraštruktúry na kontrolu hraníc (ako sú brány ABC)  

2 %

ŠC 2 – NC 4 – acquis  Únie: odborná príprava týkajúca sa hraníc (kódex schengenských 
hraníc), vykonávanie osobitných odporúčaní schengenského hodnotiaceho 
mechanizmu

1 %

ŠC 2 – NC 5 – Budúce výzvy: analytické činnosti na hraniciach pod vedením agentúry 1 %
ŠC 2 – NC 6 – Vnútroštátne kapacity: investície do rozvoja a údržby infraštruktúry na 
hraničných priechodoch 30 %

ŠC 2 – ŠA2 – Vybavenie agentúry Frontex: špecifické akcie členských štátov na nákup 
vybavenia, ktoré má agentúra Frontex k dispozícii na spoločné operácie 11 %

ŠC 2 – Technická pomoc na hraniciach: zabezpečenie technickej pomoci pre členské 
štáty 2 %

ŠC 2 – Operačná podpora na hraniciach: náklady na údržbu pevných a mobilných 
zariadení na kontrolu hraníc 25 %

STS – osobitný tranzitný režim: osobitné opatrenie pre tranzitný režim medzi Litvou a 
Ruskom 10 %

8 % 82 % 10 %

Vnútroštátne ciele pre ISF – hranice

Výdavky na vnútroštátne programy vykázané členskými štátmi (2014 – 2020): 1 320 mil. EUR

% platieb podľa typu výdavkov

ŠC 1 
Podpora spoločnej 

vízovej politiky

ŠC 2 
Integrované 

riadenie hraníc

STS – osobitný 
tranzitný režim

147



5.8. Vykonávanie politiky a výdavky z nástroja ISF – hranice a víza si vyžadujú úzku 
koordináciu a spoluprácu medzi Komisiou, agentúrami EÚ (najmä agentúrou Frontex) 
a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za colné orgány (pri vykonávaní úloh 
súvisiacich s hranicami), víza, prisťahovalectvo a riadenie hraníc. S agentúrou Frontex 
sa musí konzultovať najmä o vnútroštátnych programoch, výdavkoch súvisiacich 
s integrovaným riadením hraníc a nákupe vozidiel a vybavenia pre spoločné operácie4. 

5.9. Hraničné kontroly a vykonávanie činností ISF môžu byť ovplyvnené udalosťami 
mimo kontroly národných vlád, ako sú zdravotné vplyvy pandémie COVID-19, 
bezpečnostné obavy súvisiace s teroristickými hrozbami a nepredvídané pohyby 
migrantov z krajín mimo EÚ. 

  

4 Článok 9 ods. 2 písm. f) a príloha II, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. 
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Posúdenie výkonnosti nástroja ISF – 
hranice a víza 

Všeobecné pripomienky 

5.10. Na ilustrácii 5.5 je uvedený náš prehľad všetkých ukazovateľov 
v programovom vyhlásení nástroja ISF – hranice a víza, na ilustrácii 5.6 je ukazovateľ 
všeobecného cieľa pre nástroj ISF – hranice a víza a na ilustrácii 5.8 a ilustrácii 5.9 sú 
uvedené naše konkrétne prehľady ukazovateľov pre dva špecifické ciele nástroja ISF – 
hranice a víza. V našej správe o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 20195 sme sa venovali 
niektorým všeobecným upozorneniam, ktoré platia pri výklade týchto ukazovateľov. 
Najmä naše posúdenie toho, či je daný ukazovateľ „na dobrej ceste“, súvisí 
s pravdepodobnosťou splnenia jeho cieľovej hodnoty. V tomto posúdení sa 
nezohľadňuje, či a nakoľko úzko je daný ukazovateľ prepojený s akciami a cieľmi 
nástroja ISF – hranice a víza, alebo či je cieľ stanovený pre tento ukazovateľ dostatočne 
ambiciózny. Preto je to iba prvý krok pri analyzovaní výkonnosti programu. 
Nekontrolovali sme ani spoľahlivosť príslušných údajov (venovali sme sa im však 
v správe o výkonnosti za rok 20196). 

Ilustrácia 5.5 – Prehľad všetkých ukazovateľov v programovom vyhlásení 
nástroja ISF – hranice a víza 

 
Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

5 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, bod 1.24. 

6 Tamže, body 1.13 – 1.23. 

Cieľ (*) Vplyv
Všetky Všetky Všetky

VC.01 1 1 1
ŠC.01 5 3 1 2 2 2
ŠC.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Spolu 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Výstup Výsledok Vplyv

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údaje.Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

VYSVETLIVKY

(*) Úplný zoznam cieľov pozri v prílohe 5.1
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Existujú výrazné rozdiely vo vykonávaní vnútroštátnych programov 

5.11. Z konsolidovaných finančných informácií uverejnených vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti a v programových vyhláseniach vyplývajú veľmi rozdielne miery 
prideľovania a čerpania v rámci vnútroštátnych programov členských štátov: 

o Na základe kritérií prideľovania finančných prostriedkov stanovených v nariadení 
43 % (1 mld. EUR) financovania nástroja v rámci zdieľaného riadenia 
(2,4 mld. EUR) je pridelených štyrom členským štátom (Grécko, Taliansko, 
Španielsko, Litva). 

o Do konca roka 2020 bolo vyplatených len 55 % prostriedkov pridelených 
na vnútroštátne programy7. Výdavky jednotlivých krajín boli nerovnomerné 
a pohybovali sa v rozmedzí od 18 % do 79 % ich pridelených prostriedkov. Členské 
štáty oznámili nasledujúce problémy, ktoré odďaľujú čerpanie finančných 
prostriedkov8: 

o oneskorenia vo verejnom obstarávaní spôsobené zložitými špecifikáciami 
verejnej súťaže a minimálnymi technickými normami, čo vedie napríklad 
k potrebe nových technických špecifikácií a zrušeniam verejného 
obstarávania, 

o nepružnosť právnych predpisov, ktorá sťažila presmerovanie vnútroštátnych 
prostriedkov s cieľom zvýšiť financovanie projektov zahŕňajúcich informačné 
systémy, čo viedlo k nižšej miere čerpania finančných prostriedkov, 

o nečinnosť niektorých členských štátov, pokiaľ ide o koordináciu 
pri zriaďovaní konzulátov v krajinách mimo EÚ (napr. zriadenie spoločného 
schengenského úradu v tretích krajinách), 

o ďalšie faktory mimo kontroly vykonávacích orgánov, vrátane pandémie 
ochorenia COVID-19, vzájomná závislosť, oneskorené projekty, zvýšený počet 
odvolaní vo verejnom obstarávaní a politické a administratívne prekážky 
v krajinách mimo EÚ. 

7 Programové vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2022, s. 1006. 

8 Výročné správy členských štátov o vykonávaní za rok 2020. 
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Niektoré informácie o výkonnosti nástroja ISF – hranice a víza chýbajú 

5.12. Výkonnostný rámec sa nevzťahuje na opatrenia na úrovni EÚ („opatrenia 
Únie“) a núdzovú pomoc, ktoré predstavujú 19 % prostriedkov pridelených z nástroja 
ISF – hranice a víza. Keďže neexistuje právna požiadavka, Komisia ešte nevypracovala 
rámec na monitorovanie výkonnosti týchto opatrení. V dôsledku toho sú k dispozícii 
obmedzené súhrnné informácie o výkonnosti o celkovej sume 553 mil. EUR. 

5.13. Výročná správa o riadení a výkonnosti a programové vyhlásenia obsahujú len 
málo informácií o hospodárnosti a efektívnosti pri čerpaní finančných prostriedkov 
alebo o nákladovej účinnosti opatrení nástroja ISF – hranice a víza. 

5.14. Viac než polovica (7 z 12) ukazovateľov nástroja ISF – hranice a víza 
uverejnených vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a programových vyhláseniach 
sú ukazovatele výstupov, a teda merajú operačné vykonávanie programu, ktoré úzko 
súvisí s mierou čerpania rozpočtu. Okrem informácií uvedených v priebežnom 
hodnotení ISF za rok 2018 (pozri ilustráciu 5.2) vykonanom v čase, keď bolo 
vykonávanie pomalé, neboli predložené žiadne správy o dosahovaní operačných cieľov 
(pozri prílohu 5.1). Medzi výdavkami v rámci viacročného programu a prejavením sa 
reálnych výsledkov dochádza k nevyhnutnému časovému oneskoreniu. Na konci roka 
2020 členské štáty ešte nevyplatili 45 % pridelených prostriedkov z nástroja ISF – 
hranice a víza, čo znamená, že mnohé výsledky sa pravdepodobne dosiahnu po roku 
2020. Členské štáty predložia Komisii ex post hodnotenie do konca roka 2023. 

Ukazovatele výkonnosti uverejnené vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti poskytujú optimistický obraz výkonnosti nástroja ISF – 
hranice a víza 

5.15. Kľúčové ukazovatele výkonnosti vybrané na uverejnenie vo výročnej správe 
o riadení a výkonnosti za rok 2020 vykazujú významný pokrok nástroja ISF – hranice 
a víza pri dosahovaní jeho cieľových hodnôt s viac než 100 % dosiahnutím (pozri 
bod 5.16, ako môžu výnimočné výstupy z obmedzeného počtu krajín zmeniť celkovú 
výkonnosť špecifického cieľa 2.2 a špecifického cieľa 1.4). Tieto ukazovatele spolu 
s opisom činností financovaných z nástroja ISF – hranice a víza poskytujú optimistický 
pohľad na pokrok. Menej povzbudivé ukazovatele odbornej prípravy a budovania 
kapacít konzulátov a pohraničnej stráže členských štátov nie sú uvedené. 
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5.16. Keďže zverejnené ukazovatele výkonnosti zoskupujú výsledky vykázané 
členskými štátmi, výnimočná výkonnosť obmedzeného počtu krajín vedie k celkovému 
pozitívnemu obrazu: 

o vykázané vybudovanie 2 680 konzulátov v rámci špecifického cieľa 1.4 (cieľová 
hodnota do roku 2020 bola 923) je najmä vďaka štyrom krajinám, ktoré vykázali 
viac než 500 konzulátov (Nemecko, Španielsko, Grécko, Taliansko). Bez týchto 
krajín sa celková cieľová hodnota zníži na 641 a údaj za doterajší pokrok klesne 
z 290 % na 85 %, 

o Francúzsko vykázalo výnimočné výsledky v rámci špecifického cieľa 2.2 v oblasti 
modernizácie alebo rozvoja infraštruktúry na kontrolu hraníc (14 735 položiek 
v porovnaní s cieľovou hodnotou 4 000), čo výrazne prispelo k dosiahnutiu cieľa 
33 516 položiek, ktoré sa zmodernizovali alebo rozvinuli v porovnaní s celkovou 
cieľovou hodnotou 19 902, Bez Francúzska by sa celkovo dosiahlo 18 781 položiek 
v porovnaní s cieľovou hodnotou 15 902. 

o ak sa vylúčia tri krajiny (Francúzsko, Slovinsko, Nórsko), ktoré vykázali výnimočný 
rozvoj činností konzulárnej spolupráce v rámci špecifického cieľa 1.1, údaj 
za doterajší pokrok klesne z 294 % (430; cieľová hodnota 146) na 121 %, 

o zo 759 špecializovaných pracovných miest pre konzulárnych pracovníkov v tretích 
krajinách vykázaných v rámci špecifického cieľa 1.3 (cieľová hodnota 395) bolo 
679 vykázaných len štyrmi krajinami (Rakúsko, Nemecko, Grécko, Holandsko). 
Bez týchto štyroch krajín údaj za doterajší pokrok klesne zo 192 % na 28 %. 
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Ukazovateľ pre všeobecný cieľ nástroja ISF – hranice a víza je na dobrej 
ceste, ale je ovplyvnený viacerými vonkajšími faktormi 

Ilustrácia 5.6 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so všeobecným cieľom 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

5.17. Cieľom nástroja ISF – hranice a víza je „prispievať k zaisteniu vysokej úrovne
bezpečnosti v Únii“. Migračná kríza vyvinula obrovský tlak na vonkajšie hranice EÚ 
a podnietila niektoré členské štáty, aby obnovili kontroly vnútorných hraníc 
a zintenzívnili ďalšie iniciatívy v oblasti reakcie. Nástroj ISF – hranice a víza pomáhal 
členským štátom v tomto úsilí zvýšeným financovaním. Je však ťažké izolovať a posúdiť 
účinnosť programu pri dosahovaní tohto cieľa, ktorý je ovplyvnený aj viacerými 
vonkajšími faktormi. To isté platí pre všeobecný ukazovateľ vplyvu na posúdenie 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 1 1 1

Nie

Nejasné 1 1

SPOLU

Výstup Výsledky Vplyv SPOLU

1 1

Podrobnosti o vybranom individuálnom ukazovateli

Bez čiastkového 
cieľa

2012 2022

100 % (2020)

Ukazovateľ Pokrok v dosahovaní cieľovej hodnoty

Neregulárni migranti zadržaní
na vonkajších hraniciach EÚ

Vplyv

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údaje.Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie
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všeobecného cieľa (pozri ilustráciu 5.6). Hoci výdavky a činnosti nástroja ISF – hranice 
a víza môžu prispieť k zadržaniu neregulárnych migrantov na vonkajších hraniciach EÚ, 
počet migrantov závisí od veľmi nestálych vonkajších faktorov, ktoré sú mimo kontroly 
EÚ. 

Podpora spoločnej vízovej politiky 

5.18. Cieľom nástroja ISF – hranice a víza je podporiť rozvoj spoločnej politiky, 
ktorá štátnym príslušníkom EÚ aj štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú držiteľmi 
víza, umožní cestovanie v schengenskom priestore bez kontrol (ilustrácia 5.7). Prehľad 
ukazovateľov z programového vyhlásenia súvisiacich so špecifickým cieľom 1: 
„Podpora spoločnej vízovej politiky“ je uvedený na ilustrácii 5.8. 

Ilustrácia 5.7 – Mapa schengenského priestoru 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Európskeho parlamentu — štúdia PE 658.699 – The State of Play of 
Schengen Governance, november 2020, s. 16. 

Schengenské krajiny EÚ
Krajiny schengenského 
priestoru mimo EÚ 
Krajiny EÚ mimo 
schengenského priestoru*

* Spojené kráľovstvo sa zúčastňovalo na týchto programoch, kým neprestalo 
byť členom EÚ od 31. 1. 2020.
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Ilustrácia 5.8 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich so spoločnou vízovou 
politikou 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 1 1 2 3

Nie 2 2

Nejasné (*) 1 1

SPOLU

Výstup Výsledky Vplyv SPOLU

3 2 5

Podrobnosti o jednotlivých ukazovateľoch

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Ukazovateľ Pokrok v dosahovaní cieľovej hodnoty 

Činnosti konzulárnej spolupráce 
realizované s podporou ISF

Zamestnanci vyškolení v oblasti 
spoločnej vízovej politiky 

s podporou z ISF

Kurzy odbornej prípravy v oblasti 
spoločnej vízovej politiky 

financované z ISF

Konzuláty zriadené alebo 
modernizované s pomocou ISF

Špecializované pracovné miesta 
v tretích krajinách podporované z ISF

Výsledky

Výstup

Výstup

Výsledky

Výstup

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údaje.Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové ciele 
a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie
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5.19. Spoločná vízová politika sa týka len krátkodobých víz. Dlhodobejšie víza 
a povolenia na pobyt sú stále v právomoci členských štátov bez povinnosti vymieňať si 
tieto informácie s inými krajinami (pozri bod 5.31). Krajiny schengenského priestoru 
napríklad stále používajú viac než 200 rôznych typov vnútroštátnych víz a povolení 
na pobyt, aby štátni príslušníci tretích krajín mohli vstúpiť do schengenského priestoru 
a cestovať po ňom; v našej osobitnej správe o hraničných informačných systémoch EÚ 
sme zistili, že len v roku 2017 bolo vydaných takmer 2,7 milióna takýchto povolení9. 
Nástroj ISF – hranice a víza preto môže prispievať len k jednotnému a účinnému 
spracovaniu niektorých povolení používaných na vstup do EÚ. 

Nástroj ISF – hranice a víza prispel k efektívnemu spracovaniu víz, 
ale nepodporuje jednotné uplatňovanie acquis prostredníctvom 
odbornej prípravy 

5.20. Financovaním modernizácie 2 680 konzulátov (290 % cieľovej hodnoty na rok 
2020) pomohol nástroj ISF – hranice a víza vytvoriť bezpečnejšie a efektívnejšie centrá 
na spracovanie žiadostí o víza. Členské štáty sa spočiatku zdráhali vytvoriť spoločné 
konzulárne činnosti a vízové centrá napriek finančným stimulom z nástroja ISF – 
hranice a víza10. Hoci sa rozvinulo 430 spoločných konzulárnych činností (295 % 
cieľovej hodnoty na rok 2020), je to spôsobené najmä výnimočnou výkonnosťou troch 
členských štátov (pozri bod 5.16). Okrem toho má nástroj ISF – hranice a víza kľúčový 
význam pre vývoj IT systémov11 spoločnej vízovej politiky (pozri aj časť o špecifickom 
cieli 2). 

5.21. Doteraz však bolo v oblasti spoločnej vízovej politiky vyškolených 4 322 
zamestnancov (38 % cieľovej hodnoty na rok 2020) a uskutočnilo sa 12 386 hodín 
odbornej prípravy (7 % cieľovej hodnoty na rok 2020). Hoci miera vykonávania 
odbornej prípravy sa v jednotlivých krajinách značne líšila, priemer absolvovanej 
odbornej prípravy boli len 3 hodiny v porovnaní so 16 plánovanými hodinami. 
Nedostatočné vykonávanie by zvýšilo riziko, že žiadosti o schengenské víza nebudú 
spracované harmonizovaným spôsobom (najmä pri určovaní platnosti víz 

9 Osobitná správa č. 20/2019: Informačné systémy EÚ na podporu kontroly hraníc – silný 
nástroj, no väčšiu pozornosť treba venovať včasným a úplným údajom, body 59 – 62, 73. 

10 SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014 – 2017, oddiel 5.1.1, bod 5. 

11 SWD(2018) 340 final: Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014 – 2017, odiel 5.1.1, bod 1. 
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a sprievodných dokladov), čo by spôsobilo rozdielny prístup k štátnym príslušníkom 
tretích krajín12. 

Podpora integrovaného riadenia hraníc 

5.22. Na ilustrácii 5.9 je poskytnutý prehľad ukazovateľov z programových 
vyhlásení súvisiacich so špecifickým cieľom 2: „Podpora integrovaného riadenia 
hraníc“. 

12 COM(2020) 779 final: Správa […] o fungovaní schengenského hodnotiaceho 
a monitorovacieho mechanizmu, s. 8 – 9. 
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Ilustrácia 5.9 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s integrovaným 
riadením hraníc 

Zdroj: EDA na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 2 1 2

Nie 1 1 1 3
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SPOLU

Výstup Výsledok Vplyv SPOLU
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Podrobnosti o jednotlivých ukazovateľoch

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
50 % (2017)

Čiastkový cieľ
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Zamestnanci vyškolení v oblasti riadenia 
hraníc s podporou z ISF
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zmodernizované s podporou z ISF

Vnútroštátna infraštruktúra hraničného 
dozoru zriadená / ďalej rozvíjaná 

v rámci EUROSUR

Prekračovanie vonkajších hraníc 
cez brány ABC financované z ISF

Prípady ohlásené členskými štátmi 
európskemu situačnému prehľadu

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup

Výsledok

Vplyv

Kvantitatívny Kvalitatívny Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie tohto prehľadu a našej metodiky pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: žiadne údaje, staré údaje alebo 
nejednoznačné údaje.Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (zohľadniac všetky čiastkové 
ciele a doterajší pokrok)?

Zodpovedá posúdenie pokroku zo strany Komisie približne nášmu?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie
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Nástroj ISF – hranice a víza dosahuje lepšie výsledky pri modernizácii IT 
systémov a zariadení ako pri odbornej príprave príslušníkov pohraničnej 
stráže na ich využívanie 

5.23. Modernizácia IT systémov, vybavenia a infraštruktúry pre víza a hraničné
kontroly má skutočnú pridanú hodnotu EÚ. Zlepšením efektívnosti a účinnosti 
hraničných kontrol sa môžu zlepšiť skúsenosti legitímnych cestujúcich. Keďže výhody, 
ktoré prinášajú, závisia od náležitej odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej 
stráže13, nedostatočná odborná príprava môže znamenať, že tieto aktualizácie sa 
nevyužijú naplno. Komisia vo svojom vlastnom hodnotení SIS II14 zistila, že napriek 
vynikajúcemu operačnému a technickému úspechu systému sa nevyužíval v plnej 
miere. 

5.24. Do konca roka 2020 bolo s podporou z nástroja ISF – hranice a víza
vyvinutých alebo modernizovaných 33 516 položiek infraštruktúry a vybavenia 
na kontrolu hraníc, čo je výrazne nad cieľovou hodnotou 19 902. K rovnakému dátumu 
malo 29 903 zamestnancov (86 % cieľovej hodnoty na rok 2020) v priemere o niečo 
viac než 4 hodiny odbornej prípravy v oblasti riadenia hraníc, hoci miera odbornej 
prípravy sa v jednotlivých krajinách značne líšila. Niektoré členské štáty vykázali hodiny 
odbornej prípravy, dni odbornej prípravy a počet školení v rámci toho istého 
ukazovateľa, a preto súhrnné hodnoty nie sú porovnateľné. 

5.25. Automatické brány hraničnej kontroly, známe aj ako „elektronické brány“,
zvyšujú efektívnosť prekračovania hraníc (zvyčajne na letiskách) tým, že umožňujú 
skontrolovať vysoký počet cestujúcich bez ľudského zásahu, čím sa uvoľnia príslušníci 
pohraničnej stráže na podrobnejšie kontroly v prípade potreby. Zatiaľ čo sa medziročné 
údaje o prechode cez elektronické brány zlepšili z 2 % cieľovej hodnoty v roku 2015 
na 30 % v roku 2020, dosiahnutie cieľovej hodnoty v roku 2022 je nepravdepodobné. 

5.26. Jasným prvkom pridanej hodnoty EÚ, ktorú fond ponúka, je, že krajiny môžu
využívať financovanie z nástroja ISF – hranice a víza na nákup vybavenia na hraničný 
dozor a sprístupniť ho agentúre Frontex na spoločné operácie. V programovom 
vyhlásení na rok 2020 sa uvádzajú záväzky vo výške 337 mil. EUR a platby vykázané 
do roku 2020 v rámci tohto okruhu vo výške 141 mil. EUR. 

13 Osobitná správa č. 20/2019, bod 23. 

14 COM(2016) 880 final o hodnotení Schengenského informačného systému druhej generácie 
(SIS II), body 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 
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Nástroj ISF – hranice a víza umožnil vývoj systémov potrebných 
na integrované riadenie hraníc 

5.27. Nástroj ISF – hranice a víza poskytol veľmi dôležitú podporu pre vývoj, 
údržbu, rozšírenie a interoperabilitu štyroch15 súčasných IT systémov riadenia hraníc – 
Eurosur, SIS II, VIS a Eurodac – a systémov EES a ETIAS, ktoré sú stále vo vývoji (pozri 
ilustráciu 5.10). Balík interoperability prepájajúci tieto systémy bol prijatý v máji 2019, 
hoci dokončenie projektu sa neočakáva do konca roka 2023. 

15 Okrem toho záznamy o cestujúcich (PNR), informačný systém financovaný z nástroja ISF – 
polícia), je prepojený so softvérom nástroja ISF – hranice. 
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Ilustrácia 5.10 – Informačné systémy EÚ riadenia hraníc 

* PNR financovaný výlučne z nástroja ISF – polícia nie je predmetom tejto kapitoly.

Zdroj: EDA.

5.28. Tieto systémy majú zásadný význam pre to, aby sa na hraniciach umožnilo
identifikovať osoby, ktoré predstavujú bezpečnostnú hrozbu, a zároveň umožniť 
legitímnym cestujúcim hladký prechod. V týchto databázach sa vyhľadáva čoraz 
častejšie. Napríklad v roku 2019 sa uskutočnilo 6,7 miliardy vyhľadávaní v systéme SIS 

umožňuje konzultácie o osobách na 
hraniciach:
- informácie o nezvestných alebo

hľadaných osobách
- hlavný systém schengenského

priestoru
- používa sa pri vstupe/výstupe

a trestných konaniach
- spravovaný agentúrou eu-LISA

Súčasné systémy

vstupy a výstupy štátnych 
príslušníkov tretích krajín 
do schengenského priestoru 
a z neho, ktorí prichádzajú 
na krátkodobý pobyt

štátni príslušníci tretích 
krajín, ktorí nemajú 
vízovú povinnosť, 
prichádzajúci na krátke 
pobyty

Štátni príslušníci tretích 
krajín s pobytom v EÚ, 
ktorí prichádzajú 
na dlhodobý pobyt 
alebo ktorí často 
prekračujú vonkajšie 
hranice

Na hranici

Pred prekročením hranice

- dozor nad vonkajšími hranicami
- rámec na výmenu informácií,

situačné prehľady a nástroje
dozoru

- spravovaný agentúrou Frontex

- údaje o cestujúcich
v leteckej doprave

- verejní a súkromní
používatelia (letecké
spoločnosti)

- decentralizovaný systém,
spravovaný jednotlivými
krajinami

Budúce systémy

Eurodac

PNR*

Eurosur

umožňuje zaznamenávanie žiadateľov 
o azyl a neregulárnych migrantov:
- databáza odtlačkov prstov
- používa sa pri vstupe/výstupe

a trestných konaniach
- spravovaný agentúrou eu-LISA

umožňuje kontroly držiteľov víz:
- podporuje konanie o udelení víz
- používa sa na overenie

schengenských víz
- spravovaný agentúrou eu-LISA

VIS

SIS

Systém 
vstup/
výstup

ETIAS

Aktuali-
zácia VIS
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II, o 4 miliardy viac než v roku 201616. Hoci počet neregulárnych prekročení hraníc 
klesol zo 149 000 v roku 2018 na 142 000 v roku 2019 a potom na 125 000 v roku 2020, 
počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na vonkajších 
hraniciach, neustále rastie, a to z 297 860 v roku 2015 na 689 065 v roku 201917, čo 
naznačuje, že systémy riadenia hraníc pomáhajú vykonávať kontroly hraníc účinne. 

5.29. V čase konania nášho auditu informačných systémov EÚ na kontrolu hraníc18 
v roku 2019 sme zistili, že krajiny, ktoré boli predmetom auditu, vyčlenili 3 % až 29 % 
svojich pridelených prostriedkov z ISF na päť kontrolovaných systémov. 

5.30. Na informačné systémy riadenia hraníc boli vyčlenené značné finančné a iné 
zdroje. Boli financované z rôznych zdrojov: vnútroštátnych rozpočtov, vnútroštátnych 
programov nástroja ISF – hranice a víza a ISF – polícia, osobitných rozpočtových 
riadkov rozpočtu EÚ a agentúr. Neexistuje však ucelený prehľad o tom, koľko celkovo 
stáli rozpočet EÚ doteraz, pretože jediné dostupné informácie sú roztrúsené 
vo viacerých dokumentoch vzťahujúcich sa na rôzne obdobia. 

Prínos nástroja ISF – hranice a víza k účinnému riadeniu hraníc závisí 
od toho, či členské štáty zadávajú spoľahlivé, relevantné a aktuálne 
informácie do informačných systémov 

5.31. S cieľom umožniť efektívne a účinné vízové a hraničné kontroly je 
nevyhnutné, aby informačné systémy používané na hraničné kontroly fungovali 
správne a využívali spoľahlivé, relevantné a aktuálne informácie. Vplyv príspevku 
nástroja ISF – hranice a víza k účinnému riadeniu hraníc by mohli obmedziť nasledujúce 
záležitosti: 

o SIS II je najväčším a najpoužívanejším systémom bezpečnosti a riadenia hraníc. 
Vnútroštátnym orgánom umožňuje vkladať zápisy o osobách a veciach a nahliadať 
do nich. Hoci systém zefektívňuje hraničné kontroly (pozri bod 5.28), problémy 
týkajúce sa kvality údajov19 ohrozujú efektívnosť a účinnosť kontrol20. Príslušníci 

16 Programové vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2020, s. 344 a Štatistiky EU-lisa SIS II – 
2019, s. 6. 

17 Zdroj: Eurostat. 

18 Osobitná správa č. 20/2019, bod 46. 

19 Tamže, body 68 – 72. 

20 COM(2016) 880 final, bod 4.3.6. 
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pohraničnej stráže by okrem toho mohli systematickejšie21 nahliadať do SIS II: 
v prieskume z roku 2019 sme zistili, že pre časové obmedzenia musia zamestnanci 
prijímať rozhodnutia o vstupe/výstupe bez nahliadnutia do databázy, 

o VIS prepája konzuláty krajín mimo EÚ a všetky vonkajšie hraničné priechody 
v rámci štátov schengenského priestoru, čo krajinám umožňuje výmenu údajov 
o vízach. Príslušníci pohraničnej stráže môžu overiť, či je osoba predkladajúca víza 
ich oprávneným držiteľom, či je vízum pravé a či držiteľ víz spĺňa vízové 
povinnosti. Systém však zaznamenáva len krátkodobé schengenské víza (pozri 
bod 5.19) a neexistuje konsolidovaný záznam o všetkých udelených 
a skontrolovaných vízach22, 

o Z programového vyhlásenia systému Eurosur na rok 2020 vyplýva, že všetky 
národné a regionálne koordinačné centrá vyžadované pravidlami systému boli 
zriadené do decembra 2014. V hodnotení Komisie o štyri roky neskôr sa však 
zistilo, že viaceré členské štáty ešte stále v plnej miere nedodržiavali požiadavky, 
a zistili sme, že krajiny nevykonali všetky požiadavky v plnej miere a dôsledne23. 
Účinnosť systému Eurosur brzdia krajiny, ktoré nenahlasujú všetky incidenty 
(podľa počtu a typu informácií), neaktualizujú informácie rýchlo a/alebo 
neposkytujú všetky informácie. Preto je pravdepodobné, že ukazovateľ počtu 
incidentov nahlásených krajinami bude podhodnotený. Komisia prijala kroky 
na riešenie týchto problémov stanovením záväzných pravidiel týkajúcich sa 
povinnosti členských štátov podávať správy24. 

  

21 Osobitná správa č. 20/2019, body 49 – 54, 91. 

22 Tamže, bod 91. 

23 Osobitná správa č. 8/2021: Podpora na riadenie vonkajších hraníc poskytovaná agentúrou 
Frontex: zatiaľ nie je dostatočne účinná, bod 29 a príloha III. 

24 Nariadenie (EÚ) 2021/581 z 9. apríla 2021: Situačné prehľady Európskeho systému 
hraničného dozoru (EUROSUR), Ú. v. EÚ L 124, 12.4.2021, s. 3. 
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Závery 
5.32. Z nástroja ISF – hranice a víza sa poskytla značná podpora (1,4 mld. EUR) 
s cieľom pomôcť členským štátom čeliť nákladom a výzvam spojeným so zriadením 
a prevádzkovaním integrovaného rámca riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky 
v čase, keď migračná kríza vyvinula obrovský tlak na vonkajšie hranice EÚ. Nie je jasné, 
do akej miery program dosiahol svoj všeobecný cieľ prispieť k vysokej úrovni 
bezpečnosti v EÚ, pretože ukazovateľ, ktorým sa meria pokrok pri dosahovaní tohto 
cieľa, je ovplyvnený viacerými vonkajšími faktormi (pozri bod 5.17). 

5.33. Do konca roka 2020 bolo vyplatených 55 % prostriedkov pridelených 
na vnútroštátne programy. Medzi členskými štátmi boli výrazné rozdiely v mierach 
čerpania prostriedkov z nástroja ISF – hranice a víza, ktoré sa pohybovali od 18 % 
do 79 %. Preto je pravdepodobné, že sa mnohé výsledky zrealizujú po roku 2020. 
Na opatrenia Únie a núdzovú pomoc, ktoré predstavujú 19 % prostriedkov pridelených 
z nástroja ISF – hranice a víza, sa výkonnostný rámec nevzťahuje (pozri 
body 5.11 – 5.12). 

5.34. Celkovo 6 z 12 ukazovateľov nástroja ISF – hranice a víza uverejnených 
vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a programových vyhláseniach je na dobrej 
ceste k splneniu svojich cieľových hodnôt na rok 2020. Viac než polovica (sedem) z nich 
sú ukazovatele výstupov, a teda merajú operačné vykonávanie programu. Komisia 
vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti prezentuje ukazovatele, ktoré vykazujú 
vysoký stupeň pokroku pri dosahovaní cieľov nástroja ISF – hranice a víza, nie však 
menej povzbudivé ukazovatele týkajúce sa odbornej prípravy a budovania kapacít 
konzulátov a pohraničnej stráže. Okrem toho, keďže zverejnené ukazovatele 
výkonnosti agregujú výsledky vykázané členskými štátmi, výnimočné výsledky 
dosiahnuté obmedzeným počtom krajín poskytujú celkovo pozitívny obraz 
a optimistický pohľad na doposiaľ dosiahnutý pokrok (pozri body 5.10, 5.14 – 5.16). 

5.35. Pokiaľ ide o špecifický cieľ podpory spoločnej vízovej politiky, nástroj ISF – 
hranice a víza pomohol zmodernizovať viac než 2 620 konzulátov, čím sa vytvorili 
bezpečnejšie a efektívnejšie centrá na spracovanie žiadostí o víza. Podporuje 
aj činnosti konzulárnej spolupráce medzi členskými štátmi vrátane zriadenia 
spoločných vízových centier. Priemer troch hodín odbornej prípravy v oblasti víz však 
znamená, že program nedostatočne prispel k jednotnému uplatňovaniu acquis 
prostredníctvom odbornej prípravy (pozri body 5.20 – 5.21). 
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5.36. Pokiaľ ide o podporu integrovaného riadenia hraníc, program poskytuje 
pridanú hodnotu tým, že umožňuje krajinám modernizovať a rozvíjať infraštruktúru 
hraničného dozoru vrátane kľúčových informačných systémov používaných na kontrolu 
hraníc. Na to, aby bolo riadenie hraníc účinné, však musia byť informácie v týchto 
systémoch spoľahlivé, relevantné a aktuálne. Z dôkazov vyplýva, že kvalita údajov bola 
opakujúcim sa problémom a že systémy by sa mohli používať pravidelnejšie. Primeraná 
odborná príprava príslušníkov pohraničnej stráže je takisto nevyhnutná 
na zabezpečenie toho, aby sa v plnej miere využil nový vývoj a nástroje financované 
z programu. Cieľové hodnoty v oblasti odbornej prípravy však neboli splnené a súhrnné 
údaje vykázané členskými štátmi nie sú porovnateľné (pozri body 5.23 – 5.31). 
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Prílohy 

Príloha 5.1 – Ciele Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice 
a víza 

Všeobecný cieľ 

Cieľ Úplné znenie cieľa 
Skrátený názov 

(a skratka) 
Zastúpený 

v našej vzorke? 

Všeobecný 
cieľ 1 

Prispieť k zabezpečeniu vysokej 
úrovne bezpečnosti v Únii 
a zároveň uľahčiť legitímne 
cestovanie, a to 
prostredníctvom jednotnej 
a prísnej kontroly na vonkajších 
hraniciach a účinného 
spracúvania schengenských víz 
v súlade so záväzkom Únie 
v oblasti základných slobôd 
a ľudských práv. 

Zaistenie 
vysokej úrovne 
bezpečnosti 
v Únii (VC 1) 

Áno 

Špecifické ciele 

Cieľ Úplné znenie cieľa Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke? 

Špecifický 
cieľ 1 

Podpora spoločnej vízovej 
politiky na uľahčenie 
legitímneho cestovania, 
poskytovanie vysokokvalitných 
služieb žiadateľom o víza, 
zabezpečenie rovnakého 
zaobchádzania so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín 
a predchádzanie nelegálnemu 
prisťahovalectvu. 

Podpora 
spoločnej 
vízovej politiky 
(ŠC 1) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 2 

Podpora integrovaného 
riadenia hraníc (…) 
na zabezpečenie vysokej 
úrovne kontroly a ochrany 
vonkajších hraníc na jednej 
strane (…) a na účely hladkého 
prechodu cez vonkajšie hranice 

Podpora 
integrovaného 
riadenia hraníc 
(ŠC 2) 

Áno 
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Špecifické ciele 

Cieľ Úplné znenie cieľa Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke? 

v súlade so schengenským 
acquis na strane druhej, pričom 
sa zabezpečí prístup osôb 
k medzinárodnej ochrane, 
ktoré ju potrebujú, v súlade 
so zmluvnými záväzkami 
členských štátov v oblasti 
ľudských práv vrátane zásady 
zákazu vrátenia alebo 
vyhostenia. 

Operačné ciele nástroja ISF – hranice a víza 

Cieľ Úplné znenie cieľa 
Skrátený názov 

(a skratka) 
Zastúpený 

v našej vzorke? 

a) 

Podpora rozvoja, vykonávania 
a presadzovania politík 
s cieľom zaručiť absenciu 
akýchkoľvek kontrol osôb 
pri prekračovaní vnútorných 
hraníc, nezávisle od ich štátnej 
príslušnosti, a vykonávať 
kontroly osôb a efektívne 
monitorovanie pri prekračovaní 
vonkajších hraníc; 

Áno 

b) 

Postupné vytvorenie 
integrovaného riadiaceho 
systému pre vonkajšie hranice 
založeného na solidarite 
a zodpovednosti, najmä 
prostredníctvom: 
i) posilnenia kontroly
na vonkajších hraniciach 
a systémov dohľadu 
a spolupráce medzi orgánmi 
členských štátov pre hraničnú 
stráž, colnú správu, migráciu, 
azyl a presadzovanie práva 

Áno 
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Operačné ciele nástroja ISF – hranice a víza 

Cieľ Úplné znenie cieľa 
Skrátený názov 

(a skratka) 
Zastúpený 

v našej vzorke? 

na vonkajších hraniciach 
vrátane námornej hranice; 
ii) opatrení na ich území
súvisiacich s riadením
vonkajších hraníc a potrebné
sprievodné opatrenia súvisiace
s bezpečnosťou dokumentov,
spravovaním totožnosti
a interoperabilitou
nadobudnutého technického
zariadenia;
iii) akýchkoľvek opatrení, ktoré
tiež prispievajú
k predchádzaniu cezhraničnej
trestnej činnosti na vonkajších
hraniciach a k boju proti nej
súvisiacej s pohybom osôb,
vrátane obchodovania s ľuďmi
a ich pašovania;

c) 

Podpora rozvoja a vykonávania 
spoločnej politiky v oblasti víz 
a iných povolení na krátkodobý 
pobyt, a rôznych foriem 
konzulárnej spolupráce 
s cieľom zaručiť lepšie 
poskytovania konzulárnych 
služieb a harmonizované 
postupy pri vydávaní víz; 

Áno 

d) 

Zriadenie a prevádzka 
systémov IT, ich komunikačnej 
infraštruktúry a vybavenia, 
ktoré podporujú spoločnú 
vízovú politiku, hraničné 
kontroly a hraničný dozor 
na vonkajších hraniciach a sú 
v plnej miere v súlade 
s právnymi predpismi 
o ochrane osobných údajov;

Áno 

e) Posilnenie situačnej 
informovanosti na vonkajších Áno 
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Operačné ciele nástroja ISF – hranice a víza 

Cieľ Úplné znenie cieľa 
Skrátený názov 

(a skratka) 
Zastúpený 

v našej vzorke? 

hraniciach a schopnosti 
členských štátov reagovať; 

f) 

Zabezpečenie efektívneho 
a jednotného uplatňovania 
acquis Únie upravujúceho 
problematiku hraníc a víz, 
vrátane efektívneho 
fungovania schengenského 
mechanizmu hodnotenia 
a monitorovania; 

Áno 

g) 

Posilnenie opatrení členských 
štátov, ktoré prispievajú 
k zlepšovaniu spolupráce medzi 
členskými štátmi 
uskutočňovanej v tretích 
krajinách v súvislosti 
s pohybom štátnych 
príslušníkov tretích krajín 
smerom na územie členských 
štátov, vrátane predchádzania 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a boja proti nemu, ako 
aj spoluprácou s tretími 
krajinami v tomto ohľade 
v plnom súlade s cieľmi 
a zásadami vonkajšej činnosti 
a humanitárnej politiky Únie. 

Áno 

Zdroj: Nariadenie (EÚ) č. 515/2014. 
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Úvod 

Stručný opis okruhu „Globálna Európa“ 

6.1. Okruh 4 viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2014 – 2020 s názvom 
Globálna Európa zahŕňa výdavky na všetky vonkajšie činnosti financované 
zo všeobecného rozpočtu EÚ. Účelom týchto politík je: 

— presadzovať v zahraničí hodnoty EÚ, ako je demokracia, právny štát 
a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, 

— riešiť globálne výzvy, akými sú zmena klímy a strata biodiverzity, 

— posilňovať vplyv rozvojovej spolupráce EÚ s cieľom pomáhať s odstraňovaním 
chudoby a podporovať udržateľný rozvoj a prosperitu, 

— podporovať stabilitu a bezpečnosť v krajinách v procese rozširovania a v krajinách 
európskeho susedstva, 

— posilňovať európsku solidaritu po prírodných alebo človekom spôsobených 
katastrofách, 

— zlepšovať predchádzanie krízam a riešenie konfliktov, udržiavať mier, posilňovať 
medzinárodnú bezpečnosť a podporovať medzinárodnú spoluprácu, 

— presadzovať záujmy EÚ a obojstranné záujmy v zahraničí. 

6.2. Celkové plánované výdavky v rámci tohto okruhu VFR na obdobie 2014 – 2020 
sú 66,3 mld. EUR, z ktorých sa do konca roku 2020 vyplatilo 44,2 mld. EUR (pozri 
ilustráciu 6.1). 
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Ilustrácia 6.1 – Globálna Európa: platby v období 2014 – 2020 na základe 
záväzkov z tohto obdobia 

 
Zdroj: EDA, na základe údajov Európskej komisie. 

Rozsah a prístup 

6.3. Spomedzi 15 programov v rámci okruhu Globálna Európa sme vybrali jeden: 
nástroj predvstupovej pomoci II (IPA II), ktorý predstavuje 12,6 % (5,6 mld. EUR) 
celkových platieb uhradených v tomto okruhu do konca roka 2020. Naším cieľom bolo 
zistiť, koľko relevantných informácií o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe 
posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali výdavkové programy EÚ. Nadväzujeme tým 
na informácie v správe o výkonnosti za rok 2019 o nástroji rozvojovej spolupráce 
a nástroji európskeho susedstva, ktoré tvorili 44,8 % celkových platieb do konca 
roka 2019. 

6.4. Túto kapitolu sme vypracovali na základe informácií Komisie o výkonnosti, 
ktoré zahŕňali výročnú správu o riadení a výkonnosti (AMPR) za rok 2020, programové 
vyhlásenia k návrhu rozpočtu na rok 2022 a výročnú správu o činnosti (VSČ) 
Generálneho riaditeľstva pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení 
(GR NEAR) za rok 2020, ako aj kľúčové hodnotenia a iné správy uvedené 
na ilustrácii 6.2. Naše preskúmanie sa týkalo aj výročnej správy o vykonávaní nástrojov 







Globálna Európa
44,2
5,8 % Ostatné programy

7,6 (17,2 %)

Nástroj predvstupovej pomoci 
(IPA II)
5,6 (12,6 %)

Nástroj európskeho susedstva 
(ENI)
9,8 (22,2 %)

Humanitárna pomoc
10,3 (23,3 %)

Nástroj rozvojovej spolupráce 
(DCI)
10,9 (24,7 %)

(v mld. EUR)

766,9 
mld. EUR

i) ako podiel na všetkých 
okruhoch VFR

ii) členené podľa jednotlivých 
programov

173

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_SK.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2020_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_wd_1_programme_statements_web_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_wd_1_programme_statements_web_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2020-neighbourhood-and-enlargement-negotiations_en.pdf


EÚ na financovanie vonkajších činností. Informuje sa v nej o tom, ako EÚ plnila svoje 
globálne záväzky, okrem iného aj na základe výsledkov EÚ v oblasti medzinárodnej 
spolupráce a rozvoja, a ukazovateľov z výkonnostného rámca IPA. Overili sme 
hodnovernosť týchto informácií a ich súlad s našimi zisteniami, ich spoľahlivosť sme 
však nekontrolovali. Na účely tejto kapitoly a celej tejto správy termín „výsledok“ 
(result) zodpovedá termínu „účinok“ (outcome) v glosári oficiálnej rozvojovej pomoci1. 

6.5. Informácie sme čerpali aj z výsledkov našich nedávnych auditov a preskúmaní. 
Metodika použitá pri príprave tejto kapitoly je podrobnejšie opísaná v dodatku. 

1 OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 
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Ilustrácia 6.2 – Načasovanie hlavných hodnotení a iných správ 
a sledované obdobia 

 
Zdroj: EDA. 

6.6. Každý výdavkový program EÚ má niekoľko cieľov klasifikovaných ako všeobecné 
alebo špecifické, ktoré sú vymedzené v jeho zakladajúcich právnych predpisoch2. 
Nástroj IPA II má päť cieľov (jeden všeobecný a štyri špecifické) a táto kapitola sa 
zaoberá štyrmi z nich (pozri prílohu 6.1). 

2 Nariadenie (EÚ) č. 231/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II). 

VFR 
2021 – 2027

VFR 
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VFR 
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2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Preskúmanie 
v polovici trvania nástroja IPA II

SWD – preskúmanie výdavkov

SWD – preskúmanie 
v polovici trvania nástroja IPA II

Monitorovanie IPA II 

Správa hospodárskych záležitostí

Konkurencieschopnosť MSP

SWD – konkurencieschopnosť MSP + 
správa hospodárskych záležitostí

Twinning

Právny štát (susedstvo a rozšírenie)

Sektorový prístup

Občianska spoločnosť

Rodová rovnosť

Miestne orgány

Spolupráca EÚ so Srbskom

SWD – posúdenie vplyvu IPA III
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Účel nástroja IPA II a ako má fungovať 

6.7. Prístupový proces je založený na splnení troch súborov kodanských kritérií 
(politické kritériá, ekonomické kritériá a administratívna a inštitucionálna kapacita 
účinne uplatňovať právne predpisy EÚ (ktoré sa spolu nazývajú acquis))3. Určité prvky 
týchto kritérií – konkrétne právny štát, základné práva, posilnenie demokratických 
inštitúcií, reforma verejnej správy a správa hospodárskych záležitostí – majú prioritu. 
Tento prístup sa označuje ako „najskôr základné otázky“. IPA II je hlavným zdrojom 
financovania EÚ pre päť kandidátskych krajín (Albánsko, Čierna Hora, Severné 
Macedónsko, Srbsko a Turecko) a dve potenciálne kandidátske krajiny (Bosna 
a Hercegovina a Kosovo*4), ktoré ďalej v texte nazývame „prijímatelia IPA II“. Tento 
nástroj, ktorý riadi GR NEAR a Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka (GR AGRI), podporuje vykonávanie politiky rozširovania EÚ. Na ilustrácii 6.3 je 
zobrazený koncepčný prehľad nástroja IPA II a jeho kontext, znázorňujúci potreby, 
ktoré má nástroj riešiť, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a výstupy a výsledky, ktoré by 
mal zabezpečiť. 

3 Závery predsedníctva, Európska rada v Kodani, 21. – 22. júna 1993. 

4 * Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou 
Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora 
k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 
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Ilustrácia 6.3 – Prehľad nástroja IPA II 

 
Zdroj: EDA, na základe nariadenia č. 231/2014 o IPA II, programových vyhlásení Komisie, výročnej správy 
o riadení a výkonnosti, a hodnotenia IPA II (SWD(2017) 463 final). 

6.8. Nástroj IPA, ktorý bol pôvodne zriadený na programové obdobie 2007 – 2013, 
pomáha prijímateľom (pozri mapu na ilustrácii 6.4) na ich európskej ceste. Nahradil 
súbor programov a finančných nástrojov, ktoré na tento účel existovali pred rokom 
2007. IPA II sa vzťahuje na obdobie 2014 – 2020. 
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Ilustrácia 6.4 – Prijímatelia IPA II 

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie. 

6.9. IPA II pomáha prijímateľom pri schvaľovaní a vykonávaní reforiem potrebných
na dosiahnutie súladu s normami a politikami EÚ a s acquis). Pripravuje ich 
na rokovania o pristúpení k EÚ, ktoré sú rozdelené do 35 rokovacích kapitol týkajúcich 
sa rôznych oblastí acquis. V súlade s revidovanou metodikou rozširovania, ktorú Rada 
schválila v marci 2020, budú rokovacie kapitoly teraz rozdelené do šiestich tematických 
okruhov5. 

5 COM(2020) 57 final. 
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6.10. Do konca roka 2020 bolo zazmluvnených 97 % rozpočtu na nástroj IPA II 
na obdobie 2014 – 2020, a to najmä v rámci priameho alebo nepriameho riadenia. 
Zdieľané riadenie, pri ktorom sú vykonávaním poverené členské štáty EÚ, sa využíva 
len pri programoch cezhraničnej spolupráce s krajinami EÚ (až do výšky 4 % rozpočtu 
nástroja IPA II).  
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Posúdenie výkonnosti programu IPA II 
na základe zverejnených informácií 
o výkonnosti 

Všeobecné pripomienky 

6.11. Na ilustrácii 6.5 uvádzame prehľad všetkých ukazovateľov nástroja IPA II 
obsiahnutých v programovom vyhlásení. Konkrétne prehľady ukazovateľov uvádzame 
na ilustrácii 6.6, ilustrácii 6.7 a ilustrácii 6.8. V správe o výkonnosti za rok 20196 sme 
uviedli určité všeobecné upozornenia, ktoré platia pri výklade týchto ukazovateľov. 
Konkrétne náš záver o tom, či je plnenie ukazovateľa „na dobrej ceste“, vyjadruje 
pravdepodobnosť, že ukazovateľ dosiahne svoju cieľovú hodnotu. Pri tomto závere sa 
nezohľadňuje, či a ako daný ukazovateľ súvisí s opatreniami a cieľmi IPA II, ani to, či je 
cieľová hodnota stanovená pre tento ukazovateľ dostatočne ambiciózna. Ide teda len 
o prvý krok analýzy výkonnosti nástroja IPA II. Spoľahlivosť súvisiacich údajov sme 
nekontrolovali (venovali sme sa jej však vo svojej správe o výkonnosti za rok 20197). 

6 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, bod 1.24. 

7 Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2019, body 1.13 – 1.23. 
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Ilustrácia 6.5 – Prehľad všetkých ukazovateľov IPA II v programovom 
vyhlásení 

 
Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Väčšina ukazovateľov buď „nie je na dobrej ceste“ alebo je pokrok ich 
plnenia nejasný 

6.12. Hoci je pre nástroj IPA II stanovený všeobecný cieľ (pozri prílohu 6.1), 
v programovom vyhlásení sa neuvádzajú žiadne súvisiace ukazovatele. 
Z 19 ukazovateľov v programovom vyhlásení nástroja IPA II, ktoré sa vzťahujú 
na špecifické ciele programu, sa väčšina (11) týka špecifického cieľa 2, na ktorý pripadá 
40 % záväzkov z rozpočtu IPA II. Zo všetkých ukazovateľov nástroja IPA II tvoria 
ukazovatele vplyvu 58 % (11) a ukazovatele výstupov 42 % (8).  

6.13. Na základe informácií uvedených v programovom vyhlásení sa domnievame, 
že štvrtina (5) ukazovateľov je na dobrej ceste, zatiaľ čo polovica (9) nie je. Pokiaľ ide 
o zostávajúcu štvrtinu (5), programové vyhlásenie neobsahuje dostatok informácií, 
aby sa dal pokrok jednoznačne posúdiť8. Dôvodom je buď to, že za čiastkové ciele sa 
nevykazujú žiadne výsledky (3), alebo to, že žiadne čiastkové ciele vlastne neboli 
stanovené (2). 

6.14. Ukazovatele (17) v rámci troch vybraných špecifických cieľov (špecifické 
ciele 1 – 3), na ktoré pripadajú dve tretiny rozpočtu IPA II, tvoria ukazovatele 

8 To je prípad ukazovateľa 5 (týkajúceho sa západného Balkánu) a ukazovateľa 6 v rámci 
špecifického cieľa 2 a ukazovateľa 1 a ukazovateľa 2 (druhý spomenutý sa týka západného 
Balkánu) v rámci špecifického cieľa 3. 

Cieľ (*) Spolu
Všetky Všetky Všetky

ŠC1 3 3 3
ŠC2 11 4 1 3 7 3 4
ŠC3 3 2 1 1 1 1
ŠC4 2 2 2

Spolu 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Výstup Výsledok Vplyv

Nejasné: údaje chýbajú, nie sú aktuálne alebo sú nejednoznačnéÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (pri zohľadnení všetkých čiastkových 
cieľov a doterajšieho pokroku)?

VYSVETLIVKY

(*) Úplný zoznam cieľov pozri v prílohe 6.1
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vplyvu (11) a ukazovatele výstupov (6). V programovom vyhlásení sa uvádza zdroj 
každého jedného ukazovateľa: pri niektorých ukazovateľoch programové vyhlásenie 
jasne odkazuje na správy alebo webové stránky, na ktorých sú informácie 
uverejnené (7), no pri väčšine odkazuje len na inštitúcie, ktoré údaje poskytujú (10). 
Preto nie je vždy jasné, ako boli predložené údaje vypočítané9. Nie je napríklad zrejmé, 
ako sa počíta priemerný vývoz/dovoz za západný Balkán.  

6.15. Tento rok Komisia prvýkrát začlenila do programového vyhlásenia vlastné 
posúdenie pokroku. V porovnaní s predchádzajúcimi programovými vyhláseniami to 
považujeme za zlepšenie. Analýza Komisie sa však niekedy odlišuje od našej. Komisia je 
napríklad toho názoru, že všetky tri ukazovatele v rámci špecifického cieľa 1 vykazujú 
mierny pokrok, no z kvantitatívnych informácií vykázaných za všetky tri ukazovatele 
žiadny pokrok nevyplýva (pozri aj body 6.33 – 6.35). 

6.16. Šesť z 19 ukazovateľov v programovom vyhlásení je uvedených vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti ako kľúčové ukazovatele výkonnosti. Podľa nášho názoru 
však výber ukazovateľov v tejto výročnej správe nie je reprezentatívny pre výkonnosť 
nástroja IPA II. Štyri ukazovatele sú ukazovatele vplyvu a vyjadrujú skôr kontext 
nástroja IPA II než jeho výkonnosť. Ďalšie dva ukazovatele sú ukazovatele výstupov, 
no týkajú sa programov cezhraničnej spolupráce, ktoré nie sú reprezentatívne 
pre výdavky z nástroja IPA II (pozri bod 6.10). Navyše všetky vybrané ukazovatele 
vykazujú pokrok a dva ukazovatele, pri ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota, sú 
ukazovateľmi vplyvu. Okrem toho žiadny z kľúčových ukazovateľov výkonnosti nepatrí 
pod špecifický cieľ 1 týkajúci sa politických reforiem, hoci ide o ústredný prvok 
rozširovania (pozri bod 6.7). 

Sektorový prístup bol strategickou voľbou na zlepšenie výkonnosti 
nástroja IPA II, ale nedal sa uplatňovať dôsledne 

6.17.  IPA je jedinečný v tom, že sa zameriava na prípravu na členstvo v EÚ, čo je 
dlhodobý proces. „Sektorový prístup“ znamená vymedzenie uceleného súboru 
opatrení na uskutočnenie reformy v danej oblasti alebo sektore, ako je právny štát, 
súdnictvo či verejná správa, a na ich zosúladenie s normami EÚ. Jeho súčasťou je 
analýza podmienok v konkrétnom sektore, požadovaných opatrení a postupnosti, ako 
aj subjektov a nástrojov potrebných na vykonanie týchto opatrení. V prípade nástroja 

9 To je prípad ukazovateľov 2, 3 a 4 (týkajúcich sa západného Balkánu) v rámci špecifického 
cieľa 2 a ukazovateľa 2 (týkajúceho sa západného Balkánu a Turecka) v rámci špecifického 
cieľa 3. 
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IPA II urobila Komisia strategické rozhodnutie uplatniť tento prístup s cieľom 
zabezpečiť „dlhodobejší, ucelenejší a udržateľnejší prístup, umožniť väčšiu vlastnícku 
zodpovednosť, uľahčiť spoluprácu medzi darcami, odstrániť duplicitu snáh a dosiahnuť 
väčšiu efektívnosť a účinnosť“10. 

6.18. V prvých rokoch čelil sektorový prístup u niektorých prijímateľov IPA II 
viacerým prekážkam, pričom hlavnými boli: 

o chýbajúce vnútroštátne sektorové stratégie a rámce hodnotenia výkonnosti 
potrebné na jej monitorovanie11, 

o slabé politické odhodlanie, byrokratický odpor a nízka administratívna kapacita12. 

6.19. Okrem toho sektorový prístup umožnil pri programovaní IPA II intenzívnejší 
dialóg medzi EÚ a prijímateľmi IPA II a zaistil vnútornú súdržnosť13 IPA II v tých 
sektoroch, ktoré14: 

o boli súčasťou prístupu „najskôr základné otázky“ (napr. súdnictvo), čím sa 
zabezpečil nepretržitý tok pomoci,  

o využívali sektorovú rozpočtovú podporu alebo viacročné programy15 vhodne 
prepojené s osobitnými nástrojmi na rozvoj kapacít16. 

6.20. Uplatňovanie sektorového prístupu, najmä prostredníctvom rozpočtovej 
podpory, zlepšuje strategické zameranie IPA II a zameranie na reformy. Avšak podľa 
hodnotenia v polovici trvania nástroja sa sektorový prístup stále uplatňuje 
v jednotlivých odvetviach a medzi prijímateľmi IPA nerovnomerne17. 

10 Revised indicative strategy paper for Turkey (2014 – 2020), s. 5. 

11 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 
(2014 – mid 2017), s. iii – iv a 38 – 39, Revised indicative strategy paper for Bosnia and 
Herzegovina (2014 – 2020), s. 10, a Revised indicative strategy paper for Kosovo* 
(2014 – 2020), s. 12. 

12 Evaluation of sector approach under IPA II, s. 44. 

13 Tamže, s. 45. 

14 Tamže, s. viii. 

15 Tamže, s. viii. 

16 Tamže, s. 30; SWD(2017) 463 final, s. 11. 

17 SWD(2017) 463 final, s. 3. 
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Nepriame riadenie zo strany prijímateľských krajín malo niekedy 
nepriaznivý vplyv na efektívnosť 

6.21. Ako sa uvádza v bode 6.10, rozpočet nástroja IPA II podlieha najmä 
priamemu a nepriamemu riadeniu. V rámci priameho riadenia plní Komisia rozpočet 
priamo dovtedy, kým na to nie sú akreditované príslušné orgány prijímateľov IPA II. 
V rámci nepriameho riadenia Komisia poveruje úlohami súvisiacimi s plnením 
rozpočtu: 

o prijímajúce krajiny v rámci nástroja IPA II alebo nimi určené subjekty (označuje sa 
ako nepriame riadenie s prijímateľskou krajinou), 

o alebo agentúry EÚ či členských štátov, 

o alebo medzinárodné organizácie. 

6.22. Nepriame riadenie s prijímateľskou krajinou sa využíva predovšetkým 
na prípravu orgánov prijímateľov na spravovanie štrukturálnych fondov/fondov 
súdržnosti v budúcnosti. V hodnotení v polovici trvania nástroja IPA II, v ktorom sa 
posudzovali prvé roky jeho vykonávania, sa dospelo k záveru, že hoci nepriame 
riadenie s prijímateľskou krajinou zlepšilo vlastnícku zodpovednosť prijímateľov 
za program, bolo menej efektívne ako priame riadenie18. V dôsledku vážnych 
problémov vyplývajúcich zo systémových nedostatkov a z nízkej administratívnej 
kapacity Komisia znovu zaviedla v niektorých sektoroch priame riadenie. V Turecku, 
kde sa financovanie z nástrojov IPA I a II vynakladalo hlavne prostredníctvom 
nepriameho riadenia s prijímateľskou krajinou, viedli chronické oneskorenia 
k nahromadeniu nezrealizovaných výdavkov vo výške presahujúcej 600 mil. EUR. 
V Albánsku boli postupy verejného obstarávania súvisiace s nástrojom IPA II 
a organizované v rámci nepriameho riadenia s prijímateľskou krajinou pozastavené, čo 
spôsobilo oneskorenia zadávania zákaziek19. Takáto neefektívnosť ovplyvňuje 
relevantnosť a účinnosť projektov20. 

18 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 
(2014 – mid 2017), s. iii, 36 a 39. 

19 SWD(2018) 151 final, s. 83. 

20 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) 
(2014 – mid 2017), s. ii, iii, iv a 36.  
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6.23. Oprávnenie využívať nepriame riadenie s prijímateľskou krajinou mali 
aj Srbsko a Čierna Hora, naopak Kosovo a Bosna a Hercegovina ho nemali21. 
Prijímatelia IPA II však o túto formu nepriameho riadenia nemajú vždy záujem. 
Napríklad v oblasti právneho štátu srbské orgány uprednostňovali priame riadenie, 
najmä pre nesúlad medzi prísnymi požiadavkami EÚ na nepriame riadenie 
s prijímateľskou krajinou a nízkou administratívnou kapacitou zodpovedných 
agentúr22, ktorú ešte zhoršuje vysoká fluktuácia zamestnancov23. 

Nástroj IPA II reagoval pružne s cieľom pomôcť zmierniť krízy 

6.24. IPA II pomáha zmierňovať krízy, ktoré môžu mať vplyv na jeho všeobecné 
a špecifické ciele, konkrétne na hospodársky a sociálny rozvoj prijímateľov IPA II. 
Napríklad po povodniach na západnom Balkáne v roku 2014 GR NEAR prerozdelilo 
finančné prostriedky z nástroja IPA II (127 mil. EUR) na osobitné opatrenie zamerané 
na obnovu po povodniach a manažment povodňového rizika24. 

6.25. V reakcii na pandémiu COVID-19 boli pre západný Balkán prerozdelené 
finančné prostriedky z IPA II vo výške takmer 900 mil. EUR25. Táto suma bola súčasťou 
3,3 mld. EUR, ktoré boli regiónu poskytnuté aj prostredníctvom iných nástrojov EÚ, ako 
je makrofinančná pomoc, a prostredníctvom zvýhodnených pôžičiek od Európskej 
investičnej banky. 

Niektoré informácie o výkonnosti nástroja IPA II chýbajú 

6.26. GR NEAR uverejňuje podrobné výročné správy o stave a pokroku každej 
kandidátskej krajiny a potenciálnej kandidátskej krajiny pri rokovaniach o jednotlivých 
kapitolách a plnení politických a hospodárskych kritérií (pozri bod 6.7). Hoci tieto 
správy, vypracované na základe poverenia Rady Európskej únie (ďalej len „Rada“), 
plnia svoj účel, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o procese rozširovania, ak by sa 

21 Tamže, s. 13. 

22 IPA II monitoring, reporting and performance framework, s. 14; Thematic evaluation of EU 
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates 
of enlargement (2010 – 2017), s. 29 – 30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012 – 2018, s. 61 – 62. 

24 C(2014) 9797 final. 

25 Výročná správa o činnosti GR NEAR za rok 2020, s. 17. 
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v nich konkrétne uvádzalo, do akej miery sa pokrok (alebo nedostatočný pokrok) dá 
pripísať nástroju IPA II a do akej miery iným aktérom alebo faktorom, zvýšilo by to ich 
výpovednú hodnotu. 

6.27. Ako sa uvádza v niekoľkých externých hodnoteniach a záveroch z auditov 
EDA, monitorovanie jednotlivých projektov má nedostatky. V niektorých prípadoch sa 
monitorovanie zameriavalo skôr na vstupy, činnosti a procesy než na výsledky 
a vplyvy26. Niektorým ukazovateľom, ktoré sme analyzovali vo svojich správach, chýbali 
východiskové hodnoty alebo boli tieto hodnoty zle vymedzené27. 

6.28. Komisia využíva na hodnotenie programov služby externých dodávateľov, 
ktorí nezávisle posudzujú ich účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a pridanú 
hodnotu EÚ. Hlavným výstupom týchto hodnotení je pracovný dokument útvarov 
Komisie (SWD), v ktorom sa prezentujú výsledky. V prípade siedmich z 11 hodnotení, 
ktoré sme preskúmali, však pracovné dokumenty útvarov Komisie neboli k dispozícii, 
čo znamená, že nebolo uverejnené stanovisko GR NEAR k záverom externých 
hodnotiteľov. Ďalej sme si všimli, že závery hodnotenia v oblasti správy hospodárskych 
záležitostí a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov boli v príslušnom 
pracovnom dokumente útvarov Komisie potvrdené, no závažným nedostatkom 
v hodnotiacom procese sa pozornosť nevenovala. O podobných nedostatkoch v iných 
oblastiach záujmu sme informovali v správe o výkonnosti za rok 2019. 

6.29. V programovom vyhlásení nástroja IPA II sa uvádzajú ukazovatele vplyvu 
a výstupov, avšak bez ukazovateľov výsledkov, ktoré by prvé dva typy dávali do súvisu. 
Ukazovatele výsledkov sú kľúčové na pochopenie toho, ako program prispieva 
k pokroku plnenia svojich cieľov. Iné správy Komisie, napríklad VSČ a výročná správa 
o využívaní nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej činnosti, obsahujú ďalšie 
ukazovatele vrátane ukazovateľov výsledkov, ktoré by mohli poskytnúť ucelenejší 
obraz. Aj keď tieto ukazovatele poskytujú hodnoty za GR NEAR ako celok alebo 
za všetky nástroje vonkajšej činnosti dohromady, pri niektorých týchto ukazovateľoch 
možno informácie rozčleniť podľa jednotlivých nástrojov. To znamená, že Komisia by 
ich mohla využiť konkrétne na posúdenie a vykazovanie výkonnosti nástroja IPA II. 

26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 
(2010 – 2018), s. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010 – 2018), s. 14; Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010 – 2017), s. ix a 32. 

27 Osobitná správa č. 7/2018, body VIII a 39, osobitná správa č. 27/2018, body IX a 54. 
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V rámci programovania nástroja IPA III (nástupcu na obdobie 2021 – 2027) GR NEAR 
pracuje na matici, v ktorej budú zoskupené všetky dostupné programové ukazovatele. 

6.30. Od momentu, keď sa vynaložia finančné prostriedky v rámci viacročného 
programu, do momentu, keď sa prejaví ich účinok, nevyhnutne uplynie určitý čas. 
Do 31. decembra 2020 nebolo ešte vyplatených 56 % z celkovej sumy pridelenej 
na nástroj IPA II na VFR 2014 – 2020, čo znamená, že mnohé výsledky sa 
pravdepodobne prejavia až po roku 2020. Ako pri všetkých nástrojoch financovania 
vonkajšej činnosti musí Komisia vypracovať záverečnú hodnotiacu správu za obdobie 
2014 – 2020 v rámci priebežného preskúmania nasledujúceho finančného obdobia. 
Toto preskúmanie sa uskutoční do 31. decembra 2024.  
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Politické reformy 

6.31. Ilustrácia 6.6 poskytuje prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia,
ktoré súvisia so špecifickým cieľom 1 „Politické reformy“. 

Ilustrácia 6.6 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s cieľom 
„Politické reformy“ 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 0 1 0 0 0

Nie 0 0 3 3

Nejasné 1 0 0 1 0 0

SPOLU 0 0 3 3
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Kvantitatívna Kvalitatívna Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná 
cieľová hodnota

VYSVETLIVKY
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Nejasné: údaje chýbajú, nie sú aktuálne alebo 
sú nejednoznačné

Áno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (pri zohľadnení všetkých čiastkových 
cieľov a doterajšieho pokroku)?
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väčšina krajín je 

primerane pripravená
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Zavádzanie politických reforiem je spravidla pomalé 

6.32. Politické kritériá sú jedným z troch súborov kodanských kritérií (pozri 
bod 6.7). Sú zamerané na právny štát, základné práva a posilňovanie demokratických 
inštitúcií a verejnej správy. 

6.33. Napriek pokroku niektorých prijímateľov pri plnení politických kritérií28 sa 
všetky ukazovatele z programového vyhlásenia29 týkajúce sa pripravenosti prijímateľov 
IPA II na členstvo v EÚ, pokiaľ ide o politické reformy, v porovnaní s východiskovými 
hodnotami zhoršili a plnenie cieľovej hodnoty ani jedného z nich nie je na dobrej ceste. 
Komisia vo svojom oznámení o politike rozširovania EÚ z roku 2020 pripúšťa, že keďže 
všetky ukazovatele politických reforiem sú ukazovateľmi vplyvu, pokrok ich plnenia 
závisí nielen od podpory IPA II, ale aj od iných kontextových faktorov, ako je politická 
vôľa príslušného prijímateľa IPA II30. 

6.34. Prvý ukazovateľ za špecifický cieľ 1 sa týka počtu prípadov, keď sú prijímatelia 
IPA II, v počiatočnej fáze prípravy, pokiaľ ide o plnenie prístupových politických kritérií. 
Čiastkovým cieľom na rok 2018 bolo, aby sa tento počet znížil. Ich počet sa však zvýšil, 
najmä z dôvodu zvrátenia pokroku vo fungovaní súdnictva, v reforme verejnej správy 
a v oblasti slobody prejavu v Turecku. Toto zhoršenie situácie znamená, 
že aj keď niektorí prijímatelia IPA II dosiahli pokrok, cieľ, aby väčšina z nich bola 
do roku 2020 primerane pripravená, sa nepodarilo dosiahnuť. 

6.35. Ďalšie dva ukazovatele vychádzajú z ôsmich externých zdrojov, ktorými sa 
meria vnímanie korupcie, slobody tlače, účinnosti vlády, právneho štátu, kvality 
právnych predpisov, možnosti vyjadriť svoj názor a vyvodzovania zodpovednosti. 
Do roku 2019 vykazujú vo všeobecnosti zvrátenie pokroku a napriek zlepšeniu v roku 
2020 ostávajú pod úrovňami východiskových hodnôt, predovšetkým v prípade Turecka, 
a plnenie ich cieľovej hodnoty zjavne nie je na dobrej ceste. 

6.36. Navyše jeden z ukazovateľov, pôvodne stanovený v rámci špecifického cieľa 
1, ktorým sa sleduje zapojenie občianskej spoločnosti do reformných procesov, bol 
zrušený, napriek tomu, že v monitorovacom hodnotení nástroja IPA II sa uvádza, 
že tento ukazovateľ „by mohol poskytnúť veľmi užitočné informácie o zapojení 
organizácií občianskej spoločnosti do IPA II“. 

28 Výročné správy za rok 2020. 

29 COM(2021) 300, s. 1164 – 1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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Podpora EÚ bola účinnejšia pri presadzovaní základných reforiem ako 
pri zabezpečovaní ich vykonávania 

6.37. Pomoc z nástroja IPA pomohla prijímateľom IPA II začleniť otázky ľudských 
práv a demokracie do svojich vnútroštátnych politických rámcov. EÚ prispela k právnej 
a ústavnej reforme finančnou podporou, technickou pomocou a politickým dialógom31. 

6.38. Podpora EÚ a politický dialóg povzbudili mnohých prijímateľov IPA II 
k dodržiavaniu medzinárodných dohovorov o ľudských právach32. Turecko usporiadalo 
v roku 2011 rokovania, ktorých výsledkom bol Istanbulský dohovor podporujúci 
vytvorenie celoeurópskeho právneho rámca na ochranu žien pred všetkými formami 
násilia a na predchádzanie násiliu na ženách, trestnému stíhaniu takéhoto násilia 
a jeho odstránenie. Odvtedy ho ratifikovali všetci prijímatelia IPA II okrem jedného. 
Kosovo vzhľadom na svoj osobitný štatút dohovor zatiaľ formálne nepodpísalo, 
no zaviazalo sa uplatňovať jeho ustanovenia prostredníctvom ústavných zmien. Treba 
uviesť, že Turecko následne v júli 2020 od Istanbulského dohovoru oficiálne odstúpilo. 

6.39. Podľa tematického hodnotenia právneho štátu si však „právne reformy, 
rovnako ako ústavné reformy, vyžadujú značné množstvo sekundárnych právnych 
predpisov a nariadení, aby ich bolo možné vykonať“33. V hodnotení sa poukazuje na to, 
že hoci EÚ prostredníctvom technickej pomoci prispieva k vypracúvaniu právnych 
predpisov v oblasti reformy justičných inštitúcií a budovania kapacít inštitúcií vrátane 
parlamentov, výsledky sa často dostavujú pomaly. Záverom hodnotenia bolo, že 
„podpora EÚ je vo všeobecnosti účinnejšia pri presadzovaní základných reforiem ako 
pri praktickom vykonávaní ich najdôležitejších aspektov. Navyše hoci bola podpora 
legislatívnej reformy významná, zainteresované strany EÚ sú toho názoru, 
že parlamentným inštitúciám bola súčasne poskytnutá len pomerne slabá podpora 
pri jej presadzovaní […]“34. 

31 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010 – 2017), s. 40. 

32 Tamže, s. 59. 

33 Tamže, s. 38. 

34 Tamže, s. 38. 
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Hospodársky, sociálny a územný rozvoj 

6.40. Ilustrácia 6.7 poskytuje prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia, 
ktoré súvisia so špecifickým cieľom 2 „Hospodársky, sociálny a územný rozvoj“. 
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Ilustrácia 6.7 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s cieľom 
„Hospodársky, sociálny a územný rozvoj“ 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Zhrnutie všetkých ukazovateľov

Na dobrej ceste?

Áno 1 1 0 3 4

Nie 0 0 4 4

Nejasné 1 3 0 1 0 3

SPOLU
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Kvantitatívna Kvalitatívna Bez cieľovej hodnoty alebo nejasná cieľová hodnota

VYSVETLIVKY

Podrobnejšie vysvetlenie k tomuto prehľadu a našej metodike pozri v dodatku, body 15 – 23.

Nejasné: údaje chýbajú, nie sú aktuálne 
alebo sú nejednoznačnéÁno Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (pri zohľadnení všetkých čiastkových cieľov 
a doterajšieho pokroku)?

Zodpovedá záver Komisie o pokroku približne nášmu záveru?

Typ cieľovej hodnoty

Áno Nie

Cieľová hodnota: 
väčšina krajín je 

dobre pripravená

Ukazovateľ Pokrok plnenia cieľovej hodnoty 

Podrobnosti o vybraných jednotlivých ukazovateľoch

Čiastkový cieľ
10 % (2017)

Čiastkový cieľ
10 % (2017)

Čiastkový cieľ
7 % (2017)

Čiastkový cieľ
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Pripravenosť krajín v procese rozširovania 
podľa hospodárskych kritérií

Hospodárske subjekty s modernizačnými 
projektmi v agropotravinárskom sektore: 

západný Balkán

Hospodárske subjekty s modernizačnými 
projektmi v agropotravinárskom sektore: 

Turecko

Fyzické kapitálové investície prijímateľov 
IPA II do agropotravinárskeho sektora 

a rozvoja vidieka: Turecko

Fyzické kapitálové investície prijímateľov 
IPA II do agropotravinárskeho sektora 

a rozvoja vidieka: západný Balkán

Vplyv

Výstup

Výstup

Výstup

Výstup
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Nástroj IPA II prispel k pokroku v agropotravinárskom sektore a v oblasti 
rozvoja vidieka, no menej, ako sa očakávalo 

6.41. Spomedzi 11 ukazovateľov v rámci cieľa „Hospodársky, sociálny a územný 
rozvoj“ vykázali pokrok oproti svojim východiskovým hodnotám všetky okrem jedného. 
Avšak menej než polovica (4) je na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty. 
Tieto ukazovatele poskytujú hlavne informácie o hospodárskom kontexte, v ktorom 
IPA II pôsobí, a o tom, ako prispieva k pokroku v agropotravinárskom sektore a sektore 
rozvoja vidieka. Podiel nástroja IPA II na sociálnom a územnom rozvoji sa osobitne 
nemeria žiadnym ukazovateľom. 

6.42. Väčšina z 11 ukazovateľov vykazuje vplyv nástroja IPA II (7). Plnenie cieľovej 
hodnoty troch z nich je na dobrej ceste. Zvyšok však nie je na dobrej ceste z dôvodu 
zhoršujúcej sa hospodárskej situácie. Prvým ukazovateľom sa sleduje pripravenosť 
podľa hospodárskych kritérií, ktoré tiež patria medzi „základné“ oblasti (pozri bod 6.7). 
Zostáva stabilný, keďže pokiaľ ide o fungujúce trhové hospodárstvo 
a konkurencieschopnosť, Bosna a Hercegovina i Kosovo sú stále v počiatočnom štádiu 
prípravy. 

6.43. Prostredníctvom zvyšných ukazovateľov sa sledujú výstupy nástroja IPA II (4). 
Vzťahujú sa na agropotravinársky sektor a rozvoj vidieka, ktoré sú pre prijímateľov 
IPA II, najmä na západnom Balkáne, dôležitými oblasťami. Za všetky bol vykázaný 
pokrok, avšak len pri jednom ukazovateli bola dosiahnutá cieľová hodnota. 

Súlad s acquis a hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ 

6.44. Ilustrácia 6.8 poskytuje prehľad ukazovateľov z programového vyhlásenia, 
ktoré súvisia so špecifickým cieľom 3 „Súlad s acquis a hospodárenie s finančnými 
prostriedkami EÚ“. 
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Ilustrácia 6.8 – Prehľad ukazovateľov súvisiacich s cieľom „Súlad s acquis 
a hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ“ 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 
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Prijímatelia IPA II dosiahli určitý pokrok v zosúlaďovaní právnych 
predpisov, no o pripravenosti riadiť finančné prostriedky EÚ sú 
k dispozícii len obmedzené informácie 

6.45. Cieľová hodnota bola splnená v prípade jedného ukazovateľa v rámci tohto 
špecifického cieľa. Pri zvyšných dvoch nie je pre chýbajúce východiskové a/alebo 
cieľové hodnoty možné dospieť k záveru o tom, či je ich plnenie na dobrej ceste. 

6.46. Prvý ukazovateľ týkajúci sa pripravenosti prijímateľov IPA II na zosúladenie 
s acquis vyjadruje počet ich kapitol, ktoré sa nachádzajú v počiatočnej fáze prípravy. 
V programovom vyhlásení sa pri tomto ukazovateli neuvádza žiadny čiastkový cieľ 
ani cieľová hodnota. Východisková hodnota v roku 2015 bola 50 kapitol a hoci sa tento 
počet do roku 2017 znížil takmer o polovicu, odvtedy sa zvýšil na 30 (v roku 2019). Je 
to spôsobené najmä Bosnou a Hercegovinou a Kosovom, ktoré sú stále v počiatočnej 
fáze prípravy pri 14 (Bosna a Hercegovina) a 7 kapitolách (Kosovo).  

6.47. Na ilustrácii 6.9 sa uvádza, ako Komisia hodnotí pripravenosť prijímateľov 
IPA II vo všetkých rokovacích kapitolách, aj keď oficiálne prístupové rokovania sa začali 
len s Čiernou Horou, so Srbskom a s Tureckom. Táto úroveň prípravy závisí nielen od 
podpory z nástroja IPA II, ale aj od niekoľkých vonkajších faktorov, najmä od politickej 
vôle samotných prijímateľov. Rokovania o kapitole môže pozastaviť aj Rada alebo 
jednostranne zablokovať niektorý členský štát. 
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Ilustrácia 6.9 – Miera pripravenosti v kapitolách acquis EÚ v roku 2020 

 
Zdroj: EDA, na základe správ z balíka Komisie z roku 2020 týkajúceho sa rozširovania. 

Albánsko

Bosna a Hercegovina

Kosovo

Čierna Hora

Srbsko

Severné 
Macedónsko

Turecko*

1: Voľný pohyb tovaru
2: Voľný pohyb pracovníkov
3: Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby
4: Voľný pohyb kapitálu
5: Verejné obstarávanie
6: Právo obchodných spoločností
7: Právo duševného vlastníctva
8: Politika hospodárskej súťaže
9: Finančné služby
10: Informačná spoločnosť a médiá
11: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
12: Bezpečnosť potravín, veterinárna a rastlinolekárska politika
13: Rybárstvo
14: Dopravná politika
15: Energetika
16: Dane
17: Hospodárska a menová politika
18: Štatistika
19: Sociálna politika a zamestnanosť
20: Politika v oblasti podnikania a priemyslu
21: Transeurópske siete
22: Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov
23: Súdnictvo a základné práva
24: Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
25: Veda a výskum
26: Vzdelávanie a kultúra
27: Životné prostredie
28: Ochrana spotrebiteľa a zdravia
29: Colná únia
30: Vonkajšie vzťahy
31: Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika
32: Finančná kontrola
33: Finančné a rozpočtové ustanovenia
34: Inštitúcie
35: Iné

Kapitoly acquis: 

Hodnotenie prípravy: 
Nehodnotilo sa
V počiatočnej fáze
V počiatočnej fáze/určitý pokrok
Určitý pokrok

Určitý pokrok/mierny pokrok
Mierny pokrok 
Mierny pokrok/dobrý pokrok
Dobrý pokrok
V pokročilej fáze

* Ako sa uvádza v záveroch Rady z júna 2018 
o rozšírení a procese stabilizácie a pridruženia, 
v súčasnosti nemožno uvažovať o otvorení či 
uzatvorení žiadnej kapitoly. 
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6.48. Ďalšie dva ukazovatele sa týkajú počtu hospodárskych subjektov, ktoré 
preberajú normy EÚ v agropotravinárskom sektore na západnom Balkáne a v Turecku. 
Ich cieľovým rokom je rok 2023. Podľa výsledkov z roku 2020 ukazovateľ za Turecko už 
dosiahol svoju cieľovú hodnotu. Keďže na hodnotenie pokroku nebol stanovený žiadny 
východiskový rok, nie je jasné, či ukazovateľ za západný Balkán môže svoju cieľovú 
hodnotu dosiahnuť. 

6.49. Špecifický cieľ 3 sa týka aj prípravy prijímateľov IPA II na riadenie Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a Kohézneho fondu. V programovom vyhlásení ani vo výročnej 
správe o riadení a výkonnosti sa však žiadne ukazovatele týkajúce sa ich pripravenosti 
spravovať tieto finančné prostriedky neuvádzajú. 
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Závery 
6.50. V období 2014 – 2020 sa prijímateľom IPA II na ich európskej ceste vyplatilo 
5,6 mld. EUR. Z ukazovateľov, ktoré Komisia uvádza v programovom vyhlásení, vyplýva, 
že výkonnosť nástroja IPA II je pomerne nízka: domnievame sa, že plnenie cieľovej 
hodnoty je na dobrej ceste v prípade štvrtiny (5) ukazovateľov, zatiaľ čo pri polovici (9) 
nie je. Pokiaľ ide o zostávajúcu štvrtinu (5), nie je k dispozícii dostatok informácií, 
aby sa dal pokrok jednoznačne posúdiť. Podľa právneho základu nástroja IPA II však 
väčšina ukazovateľov (11) meria vplyv, a preto ich môžu ovplyvniť vonkajšie faktory, 
ktoré nesúvisia s výkonnosťou programu. Vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa 
uvádza výber týchto ukazovateľov, ktoré podľa nás úplne nereprezentujú činnosti 
či výkonnosť nástroja IPA II (pozri body 6.11 – 6.16). 

6.51. Komisia urobila strategické rozhodnutie uplatňovať pri využívaní nástroja 
IPA II sektorový prístup. To jej umožnilo vytvoriť ucelenejší súbor opatrení na podporu 
reforiem a zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a prijímateľmi IPA II. Tento prístup však 
neuplatňovali všetci prijímatelia IPA II dôsledne, pričom v niektorých prípadoch sú 
dôvodom chýbajúce vnútroštátne sektorové stratégie, slabé politické odhodlanie, 
byrokratický odpor či nízka administratívna kapacita. V dôsledku toho sa prínosy 
sektorového prístupu ešte v plnej miere neprejavili (pozri body 6.17 – 6.20). 

6.52. Vďaka možnosti výrazne prerozdeliť finančné prostriedky na osobitné 
opatrenia a nové projekty nástroj IPA II reaguje pružne a rýchlo a pomáha zmierňovať 
negatívny vplyv nepredvídaných kríz. Využívanie nepriameho riadenia s prijímateľskou 
krajinou však v niektorých prípadoch spôsobilo oneskorenia a nahromadenie 
nezrealizovaných výdavkov, v dôsledku čoho boli výdavky programu menej efektívne 
ako by boli v prípade priameho riadenia. Niektoré chýbajúce informácie navyše 
obmedzili včasnú dostupnosť relevantných informácií o výkonnosti nástroja IPA II 
(pozri body 6.21 – 6.30). 

6.53. Hoci niektorí prijímatelia IPA II dosiahli pokrok, všetky ukazovatele 
z programového vyhlásenia týkajúce sa politických reforiem sa v porovnaní s ich 
východiskovými hodnotami zhoršili a ani jeden z nich nie je na dobrej ceste k splneniu 
svojej cieľovej hodnoty. V niektorých prípadoch je hlavným dôvodom pomalého 
pokroku nedostatočná politická vôľa, no z dôkazov vyplýva aj to, že podpora EÚ bola 
účinnejšia pri presadzovaní týchto reforiem než pri zabezpečovaní ich vykonávania 
(pozri body 6.31 – 6.39). 
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6.54. IPA II prispel k modernizácii agropotravinárskeho sektora a v oblasti rozvoja 
vidieka. Celkový pokrok hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja prijímateľov 
IPA II je však pomalší, ako sa očakávalo. Plnenie cieľovej hodnoty siedmich z 11 
ukazovateľov merajúcich pokrok v tejto oblasti nie je na dobrej ceste, prípadne nie je 
jasné, či budú tieto cieľové hodnoty splnené (pozri body 6.40 – 6.43). 

6.55. Ďalším cieľom nástroja IPA II je pomôcť prijímateľom zosúladiť svoje právne 
predpisy s acquis EÚ. Z celkového hľadiska mieru tohto súladu zvýšili. Keďže však 
najnovšie programové vyhlásenie neobsahuje cieľovú hodnotu pre ukazovateľ merajúci 
pokrok v tejto oblasti, je ťažké posúdiť, či je tempo zosúlaďovania dostatočné. To isté 
platí pre cieľ IPA II pripraviť krajiny v procese rozširovania na riadenie finančných 
prostriedkov EÚ, ktorý nie je spojený so žiadnymi zodpovedajúcimi ukazovateľmi (pozri 
body 6.44 – 6.49). 
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Prílohy 

Príloha 6.1 – Ciele nástroja IPA II 

Všeobecný cieľ 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke 

Všeobecný 
cieľ 1 

Cieľom nástroja predvstupovej 
pomoci (IPA II) je podporovať 
kandidátske krajiny 
a potenciálne kandidátske 
krajiny pri prijímaní 
a vykonávaní politických, 
inštitucionálnych, právnych, 
administratívnych, sociálnych 
a hospodárskych reforiem, 
ktoré sa od prijímateľov 
uvedených v prílohe I vyžadujú 
na zaistenie dodržiavania 
hodnôt Únie a na postupné 
zosúlaďovanie s pravidlami, 
normami, politikami 
a postupmi Únie s cieľom 
dosiahnuť členstvo v Únii. IPA II 
prostredníctvom takejto 
podpory prispieva k stabilite, 
bezpečnosti a prosperite 
prijímateľov. 

Členstvo v Únii 
(VC1) Áno 

Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke 

Špecifický 
cieľ 1 Podpora politických reforiem Politické 

reformy (ŠC1) Áno 

Špecifický 
cieľ 2 

Podpora hospodárskeho, 
sociálneho a územného rozvoja 
na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu 

Hospodársky, 
sociálny 
a územný 
rozvoj (ŠC2) 

Áno 
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Špecifické ciele 

Cieľ Celý názov Skrátený názov 
(a skratka) 

Zastúpený 
v našej vzorke 

Špecifický 
cieľ 3 

Posilňovanie schopnosti 
prijímateľov uvedených 
v prílohe I k nariadeniu o IPA II 
na všetkých úrovniach plniť si 
povinnosti vyplývajúce 
z členstva v Únii 
prostredníctvom podpory 
postupného zosúladenia sa 
s acquis Únie, jeho prijatia, 
vykonávania a presadzovania 
vrátane prípravy na riadenie 
štrukturálnych fondov Únie, 
Kohézneho fondu 
a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu 
na rozvoj vidieka 

Súlad s acquis 
a hospodárenie 
s finančnými 
prostriedkami 
EÚ (ŠC3) 

Áno 

Špecifický 
cieľ 4 

Posilňovanie regionálnej 
integrácie a územnej 
spolupráce zahŕňajúcej 
prijímateľov uvedených 
v prílohe I k nariadeniu o IPA II, 
členské štáty a, ak je to 
vhodné, tretie krajiny v rámci 
rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 232/2014 

Regionálna 
integrácia (ŠC4) Nie 

Zdroj: EDA, na základe programových vyhlásení k návrhu rozpočtu na rok 2022. 

201



 

 

 

 

 

Kapitola 7 

Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 
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Úvod 
7.1. Každý rok posudzujeme, do akej miery vykonali kontrolované subjekty
opatrenia v reakcii na naše odporúčania. Táto kontrola prijatia opatrení na základe 
našich odporúčaní je dôležitým krokom v cykle auditu. Poskytuje nám spätnú väzbu 
o tom, či kontrolované subjekty vykonali opatrenia, ktoré sme im odporučili,
a či vyriešili problémy, na ktoré sme poukázali, a podnecuje ich k zavádzaniu našich
odporúčaní. Je dôležitá pre koncipovanie a plánovanie budúcej audítorskej práce
a sledovanie rizík.

7.2. Tento rok sme analyzovali odporúčania uvedené v 20 z 23 osobitných správ,
ktoré sme uverejnili v roku 2017. Odporúčania z osobitnej správy č. 6/2017 – Reakcia 
EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený na hotspotoch, osobitnej správy č. 17/2017 – 
Intervencia Komisie v rámci gréckej finančnej krízy, a osobitnej správy č. 23/2017 – 
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná práca súvisiaca s bankovou 
úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú cestu – nespadajú do rozsahu našej 
kontroly, pretože ich plnenie bude overené v rámci samostatných auditov. 

7.3. Spolu sme skontrolovali vykonanie opatrení na základe 161 odporúčaní. 149
z nich bolo určených Komisii. Zvyšných 12 odporúčaní bolo určených Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť. Rovnako ako v minulosti odporúčania adresované členským 
štátom neboli predmetom tejto analýzy. V roku 2017 bolo členským štátom 
adresovaných 20 odporúčaní. 

7.4. V rámci kontroly prijatia opatrení sme preskúmali dokumentáciu a uskutočnili
rozhovory s kontrolovanými subjektmi. S cieľom zabezpečiť férové a vyvážené 
preskúmanie sme svoje zistenia zaslali kontrolovaným subjektom a ich odpovede sme 
zohľadnili v našej konečnej analýze. S cieľom predísť dvojitému započítaniu sú 
odporúčania uvedené pri kontrolovanom subjekte, ktorému bolo odporúčanie určené 
primárne. 

7.5. Výsledky našej analýzy odrážajú situáciu na konci apríla 2021.
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Pripomienky 
7.6. Kontrolované subjekty prijali v plnej miere alebo čiastočne 150 (93 %) z našich
odporúčaní a neprijali jedenásť odporúčaní (7 %) z osobitných správ, ktoré sme 
uverejnili v roku 2017 (pozri ilustráciu 7.1). 

Ilustrácia 7.1 – Prijatie odporúčaní z našich osobitných správ z roku 2017 
kontrolovanými subjektmi 

Zdroj: EDA. 

Ako riešila Komisia naše odporúčania? 

7.7. Komisii bolo adresovaných celkovo 165 odporúčaní. Šestnásť z nich pochádzalo
z osobitných správ č. 6/2017 a 17/2017, ktoré neboli súčasťou našej kontroly. 

7.8. Komisia vykonala v plnej miere 100 (67 %) z našich 149 odporúčaní, ktoré sme
následne skontrolovali. Vo väčšine ohľadov vykonala ďalších 17 (12 %). Spomedzi 
zostávajúcich odporúčaní Komisia vykonala v niektorých ohľadoch 14 (9 %) a vôbec 
nevykonala 16 (11 %) odporúčaní (pozri ilustráciu 7.2). V prípadoch, keď kontrolované 
subjekty nevykonali naše odporúčania, najčastejším dôvodom bolo, že ich 
neakceptovali (pozri bod 7.21). V dvoch prípadoch (1 %) nebolo potrebné uskutočniť 
žiadne posúdenie stavu vykonávania, pretože odporúčanie podľa nášho názoru už 
nebolo relevantné. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
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prijatéPrijaté
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Ilustrácia 7.2 – Vykonanie odporúčaní z našich osobitných správ z roku 
2017 adresovaných Komisii

Zdroj: EDA. 

7.9. V prílohe 7.1 je podrobnejšie uvedený stav vykonávania odporúčaní. Pri
odporúčaniach, ktoré boli vykonané v niektorých ohľadoch, obsahuje aj stručný opis 
zlepšení a zostávajúcich nedostatkov. 

7.10. Komisia vykonala v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov všetky odporúčania
zo šiestich z 18 osobitných správ, ktoré jej boli adresované (pozri rámček 7.1). 
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Rámček 7.1 

Osobitné správy, z ktorých boli všetky odporúčania adresované 
Komisii vykonané v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov 

o Osobitná správa č. 8/2017 – Kontroly rybárstva EÚ: je potrebné väčšie úsilie

o Osobitná správa č. 9/2017 – Podpora EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
v južnej a juhovýchodnej Ázii

o Osobitná správa č. 10/2017 – Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by
mala byť lepšie zameraná, aby sa podporila účinná generačná výmena

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

o Osobitná správa č. 16/2017 – Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné
menej zložitosti a väčšie zameranie na výsledky

o Osobitná správa č. 18/2017 – Jednotné európske nebo: zmena kultúry, nebo
však nie je jednotné

Poznámka: Neboli zohľadnené dve odporúčania, pri ktorých nebolo potrebné posúdenie stavu 
vykonávania, pretože už neboli relevantné. 

7.11. Komisia monitoruje stav vykonávania odporúčaní pomocou databázy RAD
(z angl. Recommendations, Actions, Discharge – odporúčania, opatrenia, 
absolutórium). Táto databáza obsahuje 62 odporúčaní z našich osobitných správ z roku 
2015 a 101 odporúčaní z osobitných správ z roku 2016, ktoré neboli vyriešené od 
našich následných kontrol v rokoch 2018 a 20191. Komisia však vo svojej databáze 
nemá záznamy o tom, čo sa ďalej deje s odporúčaniami, ktoré považuje za vykonané, 
ani informácie o ich následnej kontrole, ani vtedy, keď ich EDA nevyhodnotí ako plne 
vykonané. 

7.12. Tento rok zostalo z týchto 163 odporúčaní nevykonaných 138 a Komisia k nim
už neprijíma následné opatrenia (pozri ilustráciu 7.3). Komisia neprijala 39 z týchto 138 
odporúčaní už v samotných osobitných správach. Podľa jej názoru bolo zostávajúcich 

1 Pozri našu výročnú správu za rok 2018, body 3.72 – 3.78, a správu o výkonnosti rozpočtu 
EÚ, body 7.11 – 7.12. 
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99 odporúčaní plne vykonaných už v čase dvoch minuloročných kontrol prijatia 
opatrení, no EDA bol opačného názoru. 

Ilustrácia 7.3 – Prijatie opatrení na základe odporúčaní z osobitných 
správ z rokov 2015 a 2016, ktoré Komisia nevykonala v plnej miere v čase 
našich dvoch predchádzajúcich kontrol

Zdroj: EDA. 

7.13. Komisia pokračuje v prijímaní následných opatrení k 25 zo 163 odporúčaní,
ktoré zatiaľ neboli plne vykonané. Komisia podľa jej databázy odvtedy v plnej miere 
vykonala 12 z týchto 25 odporúčaní. Uplatňujúc prístup následných kontrol 
k nevykonaným odporúčaniam z osobitných správ z rokov 2015 a 2016, pokračujeme 
v monitorovaní takýchto prípadov v databáze RAD, no podrobne ich neskúmame. 

Ako riešili naše odporúčania ostatné kontrolované subjekty? 

7.14. Iným kontrolovaným subjektom, ako je Komisia, bolo určených celkovo 18
odporúčaní2. Šesť z nich pochádza z osobitnej správy č. 23/2017, ktorá nebola súčasťou 
našej kontroly. 

2 Osobitná správa č. 14/2017: Preskúmanie výkonnosti správy vecí na Súdnom dvore 
Európskej únie, neobsahuje odporúčania, ale tzv. úvahy, a je teda mimo rozsahu tejto 
kapitoly. 

Neprijatie následných opatrení Komisiou Prijatie následných opatrení 

Komisia neprijala tieto odporúčania

Vyhodnotené Komisiou ako 
čiastočne vykonané

Vyhodnotené Komisiou ako 
plne vykonané

Vyhodnotené Komisiou ako plne 
vykonané, no EDA je opačného 

názoru

99 39

13

12
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7.15. Všetkých 12 odporúčaní adresovaných iným kontrolovaným subjektom, ako
je Komisia, bolo vykonaných v plnej miere. Stav vykonávania týchto odporúčaní, ktoré 
sú všetky určené Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, sa podrobne uvádza 
v prílohe 7.2. 

Ako kontrolované subjekty vykonávali naše odporúčania 
v porovnaní s minulým rokom? 

7.16. Skontrolovali sme následné opatrenia k 20 osobitným správam uverejneným
v roku 2017. Kontrolované subjekty vykonali v plnej miere 112 (70 %) z našich 
161 odporúčaní. Vo väčšine ohľadov vykonali ďalších 17 (10 %) (pozri ilustráciu 7.4). 

7.17. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel plne vykonaných odporúčaní
zvýšil zo 65 % na 70 %, zatiaľ čo celkový podiel odporúčaní vykonaných v plnej miere 
alebo vo väčšine ohľadov, ako aj celkový podiel odporúčaní, ktoré neboli vykonané 
alebo boli vykonané len čiastočne, zostal pomerne stabilný. V prílohe 7.1 a prílohe 7.2 
je podrobnejšie uvedený stav vykonávania odporúčaní. 

Ilustrácia 7.4 – Vykonanie odporúčaní z našich osobitných správ z rokov 
2016 a 2017 adresovaných kontrolovaným subjektom

Zdroj: EDA. 
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Vykonávali kontrolované subjekty naše odporúčania včas? 

7.18. V posledných rokoch v našich osobitných správach sústavne uvádzame
časový rámec na vykonanie odporúčaní. Časový rámec prediskutujeme 
s kontrolovaným subjektom a uvádzame vo svojich osobitných správach, aby bol jasný 
všetkým zainteresovaným stranám. 

7.19. Počas tohtoročnej kontroly prijatia následných opatrení sme po prvýkrát
analyzovali včasnosť nápravných opatrení prijatých kontrolovanými subjektmi. Celkovo 
bolo včas vykonaných 68 % našich odporúčaní (pozri ilustráciu 7.5). 

Ilustrácia 7.5 – Včasnosť nápravných opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi

Poznámka: Z výpočtu sú vylúčené odporúčania bez časového rámca na vykonanie (17 prípadov), 
odporúčania, ktorých lehota ešte neuplynula (päť prípadov), a odporúčania, ktoré už nie sú relevantné 
(dva prípady). 

Zdroj: EDA. 

7.20. Na ilustrácii 7.6 je znázornená miera včasnosti rozčlenená podľa rôzneho
rozsahu vykonania a vyplýva z nej, že s vyšším rozsahom vykonania súvisí vyššia miera 
včasnosti. 
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Ilustrácia 7.6 – Včasnosť nápravných opatrení prijatých kontrolovanými 
subjektmi rozčlenená podľa rozsahu vykonania 

Poznámka: Percentuálne hodnoty včasnosti sa vzťahujú na príslušný rozsah vykonania. Pri výpočte 
„podielu rozsahu vykonania“ sa nezohľadňujú nevykonané odporúčania ani odporúčania, pri ktorých 
nebolo potrebné posúdenie stavu vykonávania, pretože už nie sú relevantné. 

Zdroj: EDA. 

Aký je hlavný činiteľ prispievajúci k dostatočným a včasným 
následným opatreniam? 

7.21. Odporúčania vyzývajú k prijatiu opatrení na základe dôkazov, ktoré boli
zhromaždené a analyzované počas auditu. Dobrá priebežná komunikácia a vzájomné 
porozumenie medzi audítormi a kontrolovaným subjektom, pokiaľ ide o závery 
a odporúčania z auditu, pomáhajú zabezpečiť prijatie primeraných následných opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov. Dokazuje to skutočnosť, že kontrolované subjekty 
v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov vykonali 86 % odporúčaní z osobitných správ 
z roku 2017, ktoré akceptovali úplne alebo čiastočne. Naopak len jedno z jedenástich 
odporúčaní z osobitných správ z roku 2017, ktoré kontrolované subjekty neakceptovali, 
bolo vykonané v plnej miere alebo vo väčšine ohľadov. Na ilustrácii 7.7 je znázornený 
rozsah vykonania podľa miery prijatia odporúčaní. 
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Ilustrácia 7.7 – Rozsah vykonania súvisí s mierou prijatia odporúčaní 
z auditu kontrolovanými subjektmi  

Poznámka: Percentuálne hodnoty rozsahu vykonania súvisia s príslušnou mierou prijatia. Z výpočtu sú 
vylúčené odporúčania, ktoré už nie sú relevantné (dva prípady). 

Zdroj: EDA. 
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Záver 

7.22. Väčšina odporúčaní z osobitných správ bola vykonaná včas (68 %).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom zostal podiel odporúčaní vykonaných úplne 
alebo vo väčšine ohľadov pomerne stabilný (80 %). V súvislosti s odporúčaniami, ktoré 
neboli vykonané alebo boli vykonané len v niektorých ohľadoch alebo vo väčšine 
ohľadov, je stále priestor na dosiahnutie pokroku. Z našej analýzy vyplýva, že miera 
prijatia odporúčaní z auditu kontrolovanými subjektmi pomáha zabezpečiť prijatie 
primeraných následných opatrení na nápravu zistených nedostatkov. 
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Prílohy 

Príloha 7.1 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2017 podľa jednotlivých správ – Európska komisia 

Miera včasnosti:  včas;  oneskorenie;  lehota neuplynula;  bez následných opatrení;  lehota na vykonanie nebola stanovená;  odporúčanie už nie je relevantné. 

OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 1/2017 

Na vykonávanie 
sústavy Natura 
2000 s plným 
využitím jej 
potenciálu je 
potrebné väčšie 
úsilie 

1c) 82 X 

2d) 83 X 

3b) 84 

Komisia nestanovila žiadne nové 
prierezové ukazovatele sústavy Natura 
2000 pre všetky fondy EÚ. Ďalšie 
prierezové ukazovatele by boli užitočné 
na presnejšie a dôslednejšie sledovania 
výsledkov dosiahnutých vďaka 
financovaniu lokalít sústavy Natura 2000 
z fondov EÚ. 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40768
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40768
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=40768


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 2/2017 

Rokovania 
Komisie 
o partnerských
dohodách 
a programoch 
v oblasti 
súdržnosti 
na roky 
2014 – 2020: 
výdavky viac 
zamerané 
na priority 
stratégie Európa 
2020, ale čoraz 
zložitejšie 
postupy 
na meranie 
výkonnosti. 

1 142 X 

2b) 144 X 

3 151 X 

4 
(prvý odsek) 151 X 

5 
(prvá zarážka) 152 X 

5 
(druhá zarážka) 152 X 

6 
(prvá zarážka) 154 

Komisia používa údaje na prípravu 
ročných prehľadov výkonnosti 
a strategických správ. Ide o rámcové 
dokumenty, ktorých rozsah je príliš 
všeobecný na to, aby sa osobitne 
zameriaval na využívanie referenčného 
porovnávania s cieľom umožniť 
zlepšovanie danej politiky v období 2014 
– 2020. Je ešte potrebné vykonať
odporúčanú komplexnú komparatívnu
analýzu výkonnosti a zaviesť referenčné
porovnávanie. Komisia bude na tejto
úlohe pracovať aj po skončení obdobia
2014 – 2020 spolu s ex post hodnotením.
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41008
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41008
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41008


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

6 
(druhá zarážka) 154 X 

Osobitná 
správa 
č. 3/2017 

Pomoc EÚ 
pre Tunisko 

1a) 65 X 

1b) 65 X 

1c) 65 X 

2a) 70 X 

2b) 70 X 

3 71 

Postupy schvaľovania makrofinančnej 
pomoci sa nezmenili a Komisia 
nepredložila žiadny návrh na ich zmenu, 
ako sa odporúčalo. Nedostatky, na ktoré 
poukázal EDA, pretrvávajú. 

4 73 X 

Osobitná 
správa 
č. 4/2017 

Ochrana 
rozpočtu EÚ 
pred 
neoprávnenými 
výdavkami: 
Komisia 
v období 
2007 – 2013 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

Komisia nám poskytla tri tabuľky 
s rôznymi údajmi o monitorovaní 
preventívnych a nápravných opatrení, 
a vysvetlila, že do monitorovania sú 
zapojené rôzne úrovne a zodpovedné 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41012
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41012
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41293
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41293
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

viac využívala 
preventívne 
opatrenia 
a finančné 
opravy v oblasti 
súdržnosti 

osoby. Navrhnutie a vývoj integrovaného 
monitorovacieho systému, ktorý zahŕňa 
preventívne opatrenia aj finančné opravy, 
by tento proces zefektívnil. 

4 150 X 

Osobitná 
správa 
č. 5/2017 

Nezamestnanos
ť mladých ľudí – 
majú na ňu 
politiky EÚ 
vplyv? 

1 (prvá zarážka) 164 X 

1 (druhá 
zarážka) 167 X 

2 167 X 

4 (prvý odsek) 172 X 

5 (prvý odsek) 173 X 

6 175 X 

7 (prvá zarážka) 178 X 

7 
(druhá zarážka) 178 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41096


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 7/2017 

Nová úloha 
certifikačných 
orgánov 
v súvislosti 
s výdavkami 
SPP: pozitívny 
krok smerom 
k modelu 
jednotného 
auditu, 
no so značnými 
nedostatkami, 
ktoré treba 
riešiť. 

1 92 X 

2 94 X 

3 (prvá zarážka) 96 X 

3 
(druhá zarážka) 96 X 

3 
(tretia zarážka) 96 X 

4 97 X 

5 (prvá zarážka) 99 X 

5 
(druhá zarážka) 99 X 

6 101 X 

7 
(prvá zarážka) 103 X 

7 
(druhá zarážka) 103 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41379
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41379
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41379


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 8/2017 

Kontroly 
rybárstva EÚ: je 
potrebné väčšie 
úsilie 

1b) 96 X 

2a) 98 X 

2b) 98 X 

3d) 99 X 

3e) 99 X 

3f) 99 X 

3g) 99 X 

3h) 99 X 

4b) 101 X 

4e) 101 X 

219

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41459
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41459


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 9/2017 

Podpora EÚ 
na boj proti 
obchodovaniu 
s ľuďmi v južnej 
a juhovýchodnej 
Ázii 

1 (prvá zarážka) 70 X 

1 
(druhá zarážka) 70 X 

1 
(tretia zarážka) 70 X 

2 (prvá zarážka) 72 X 

2 
(druhá zarážka) 72 X 

2 
(tretia zarážka) 72 X 

2 
(štvrtá zarážka) 72 X 

Osobitná 
správa 
č. 10/2017 

Podpora EÚ 
pre mladých 
poľnohospodáro
v by mala byť 
lepšie 
zameraná, 
aby sa podporila 
účinná 
generačná 
výmena 

1 (prvá zarážka) 88 X 

1 
(druhá zarážka) 88 X 

1 
(tretia zarážka) 88 X 

3 (prvá zarážka) 90 X 

3 
(tretia zarážka) 90 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41529
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41529


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 11/2017 

Trustový fond 
EÚ Bêkou 
pre Stredoafrick
ú republiku: 
nádejný začiatok 
napriek určitým 
nedostatkom 

1 (prvá zarážka) 72 X 

1 
(druhá zarážka) 72 

Komisia stanovila zásadu vykonávania 
štruktúrovaného posúdenia potrieb, ktorá 
je nutným predpokladom pre zriadenie 
trustového fondu, no pripúšťa, 
že metodika nebola vypracovaná, čo bola 
podmienka, ktorú odporučil EDA vo svojej 
osobitnej správe na zabezpečenie 
primeranosti následných analytických 
činností, ktorými by sa preukázala pridaná 
hodnota a výhody trustového fondu 
v porovnaní s inými nástrojmi. 

2 (prvá zarážka) 76 X 

2 
(druhá zarážka) 76 X 

2 
(tretia zarážka) 76 X 

2 
(štvrtá zarážka) 76 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41726
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41726
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41726


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 12/2017 

Vykonávanie 
smernice 
o pitnej vode:
zvýšenie kvality 
vody a zlepšenie 
prístupu k nej 
v Bulharsku, 
Maďarsku 
a Rumunsku, 
investičné 
potreby však 
stále zostávajú 
značné 

1 111 X 

2a) 111 X 

2b) 111 X 

2c) 111 X 

2d) 111 X 

4 113 X 

Osobitná 
správa 
č. 13/2017 

Jednotný 
Európsky systém 
riadenia 
železničnej 
dopravy: bude 
táto politická 
voľba niekedy 
uskutočnená? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4a) 91 X 

4b) 91 X 

4c) 91 X 

4d) 91 X 

5 91 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41794
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41794


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

6a) 91 X 

6b) i) 91 X 

6b) ii) 91 X 

7 92 X 

8a) 92 X 

8b) 92 X 

Osobitná 
správa 
č. 15/2017 

Ex ante 
kondicionality 
a výkonnostná 
rezerva v rámci 
súdržnosti: 
inovačné, zatiaľ 
však neúčinné 
nástroje 

1a) 111 

Nebola posúdená relevantnosť 
a užitočnosť ex ante kondicionalít a neboli 
odstránené prekrývajúce sa podmienky. 
Navyše ako sa uvádza v stanovisku 
č. 6/2018, niektoré z navrhovaných 
kritérií nemôžu ovplyvniť efektívne 
a účinné vykonávanie súvisiaceho 
špecifického cieľa.  

1b) 111 X 

1c) 111 

V stanovisku č. 6/2018 sa zdôrazňuje, 
že niektoré kritériá sú nejednoznačné. 
V navrhovaných tematických 
podmienkach týkajúcich sa vypracovania 
stratégií a strategických politických 
rámcov chýbajú najmä podrobnosti 
o tom, ako by sa tieto stratégie mali
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=43174
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=43174
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=47745


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

vymedziť, ktoré subjekty by mali byť 
zodpovedné za ich vykonávanie, aká 
spôsobilosť je potrebná na ich plnenie 
a vo väčšine prípadov ako by sa mali 
monitorovať. 

1d) 111 X 

2a) 111 

Podľa návrhu nariadenia o spoločných 
ustanoveniach (2021 – 2027), ktorý 
predložila Komisia, preskúmanie 
v polovici obdobia poskytuje členským 
štátom príležitosť vyhodnotiť plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
sociálno-ekonomickú situáciu a plnenie 
čiastkových cieľov a prehodnotiť svoje 
operačné programy. Finančné 
prostriedky, ktoré sa majú prideliť 
na operačné programy po preskúmaní 
v polovici obdobia, presahujú 6 % 
stanovených ako výkonnostná rezerva. 
Ako sa však uvádza v stanovisku 6/2018, 
s preskúmaní v polovici obdobia súvisia 
určité nedostatky, keďže nie je jasné, ako 
sa bude výkonnosť posudzovať a aké 
budú dôsledky tohto posúdenia. 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=47745


OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

2b) 111 

X 
V stanovisku 
č. 6/2018 sa 

uvádza, 
že navrhované 
preskúmanie 

v polovici 
obdobia sa 

zväčša obmedzí 
na vykázané 

hodnoty 
ukazovateľov 

výstupov, a nie 
na ukazovatele 

výsledkov 
v akejkoľvek 

forme, pretože 
pre ukazovatele 

výsledkov 
vo výkonnostno
m rámci nebudú 

k dispozícii 
žiadne čiastkové 

ciele. 
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

2c) 111 

X 
Neexistujú 

žiadne 
ustanovenia 
upravujúce 

pozastavenie 
platieb 

a finančné 
úpravy v prípade 

nesplnenia 
čiastkových 

cieľov/cieľových 
hodnôt. 

Osobitná 
správa 
č. 16/2017 

Programovanie 
rozvoja vidieka: 
je potrebné 
menej zložitosti 
a väčšie 
zameranie 
na výsledky 

1a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (prvý odsek) 104 X 

4 (druhý odsek) 104 X 

5 104 X 

6 (prvý odsek) 109 X 

6 (druhý odsek) 109 X 

226
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 18/2017 

Jednotné 
európske nebo: 
zmena kultúry, 
nebo však nie je 
jednotné 

1 78 X 

2a) 80 X 

2b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6a) 83 X 

6b) 83 X 

7a) 87 X 

7b) 87 X 

8 87 X 

9a) 88 X 

9b) 88 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=43538
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 19/2017 

Dovozné 
postupy: 
nedostatky 
v právnom 
rámci 
a neúčinné 
vykonávanie 
ovplyvňujú 
finančné záujmy 
EÚ 

1 143 Napriek krokom vedúcim k vypracovaniu 
metodiky výpočtu výpadku ciel, výpadok 
nebol vypočítaný. 

2 145 X 

3 145 X 

4a) 146 X 

4b) 146 X 

5 146 X 

6a) 147 Kontroly s cieľom zistiť, či bola vykonaná 
aktualizácia systémov v členských 
štátoch, sa zatiaľ neuskutočnili 
vo všetkých krajinách. 

6b) 147 Doteraz vykonaná práca, ktorá má 
umožniť vydávanie rozhodnutí o určovaní 
colnej hodnoty platných v celej EÚ, je 
stále v prípravnej fáze. Zatiaľ neboli 
predložené výsledky potrebné 
na rozhodnutie o tom, či bude 
v budúcnosti nutné prijať právne 
predpisy. 

7 148 X 
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https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=44169
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=44169
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

8a) 149 X 

8b) 149 X 

8c) 149 X 

Osobitná 
správa 
č. 20/2017 

Nástroje záruk 
za úvery 
financované 
z EÚ: pozitívne 
výsledky, 
potrebné je však 
lepšie 
zameranie 
na príjemcov 
a koordinácia 
s vnútroštátnym
i systémami 

1a) 109 X 

1b) 109 
Vyvinulo sa úsilie o zozbieranie údajov 
o nákladoch na riadenie. Zber údajov je
však nedokonalý.

2a) 112 

V novom prijatom nariadení sa 
zohľadňuje kontext odporúčania. 
Vymedzenie a prijatie kritérií 
oprávnenosti sú predmetom 
prebiehajúcich rokovaní. 

2b) 112 X 

2c) 112 X 

3a) 114 X 

3b) 114 X 

4a) 115 X 

4b) 115 X 
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

4c) 115 X 

4d) 115 X 

Osobitná 
správa 
č. 21/2017 

Ekologizácia: 
komplexnejší 
režim podpory 
príjmov, ktorý 
ešte nie je 
environmentáln
e účinný 

1a) 83 

V návrhu nového nariadenia o SPP sa od 
všetkých členských štátov požaduje, 
aby vo svojich strategických plánoch 
vypracovali intervenčnú logiku na základe 
posúdenia potrieb a analýzy priorít. Ako 
však uvádzame v stanovisku č. 7/2018, 
EDA zastáva názor, že návrh neobsahuje 
nevyhnutné prvky účinného systému 
výkonnosti. Návrhom sa prenáša 
zodpovednosť za stanovenie prioritných 
typov intervencií na členské štáty 
a v súčasnosti nie je jasné, ako by Komisia 
posudzovala strategické plány členských 
štátov, aby boli zabezpečené 
presadzovanie ambícií v oblasti životného 
prostredia a klímy. 

1b) 83 X 

1c) 83 X 

2a) 
(prvá zarážka) 83 X 
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania 
Miera 

včasnosti Plne Vo väčšine 
ohľadov V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 

relevantné 

2a) 
(druhá zarážka) 83 X 

2a) 
(tretia zarážka) 83 X 

2b 
(prvá zarážka) 83 X 

2b 
(druhá zarážka) 83 X 

2c) 83 X 

Zdroj: EDA. 
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Príloha 7.2 – Podrobný stav odporúčaní z roku 2017 podľa jednotlivých správ – ostatné kontrolované 
subjekty 

Miera včasnosti:  včas;  oneskorenie;  lehota neuplynula;  bez následných opatrení;  lehota na vykonanie nebola stanovená;  odporúčanie už nie je relevantné. 

OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania Miera 
včasnosti 

Plne 
Vo 

väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 
relevantné 

Osobitná 
správa 
č. 9/2017 

Podpora EÚ 
na boj proti 
obchodovaniu 
s ľuďmi 
v južnej 
a juhovýchodn
ej Ázii 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

1 (štvrtá 
zarážka) 

70 X 

Osobitná 
správa 
č. 22/2017 

Volebné 
pozorovateľské 
misie – 
vynaložilo sa 
úsilie 
na podporu 
plnenia 
odporúčaní, 
potrebné je 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

1 (prvá 
zarážka) 

128 X 

1 (druhá 
zarážka) 

128 X 

2 (prvá 
zarážka) 

128 X 
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OS Názov správy Číslo 
Bod 

osobitnej 
správy 

Rozsah vykonania Miera 
včasnosti 

Plne 
Vo 

väčšine 
ohľadov 

V niektorých ohľadoch Nevykonané Už nie je 
relevantné 

však lepšie 
monitorovanie 

2 (druhá 
zarážka) 

128 X 

3 (prvá 
zarážka) 

128 X 

3 (druhá 
zarážka) 

128 X 

4 (prvá 
zarážka) 

128 X 

4 (druhá 
zarážka) 

128 X 

5 (prvá 
zarážka) 

128 X 

5 (druhá 
zarážka) 

128 X 

5 (tretia 
zarážka) 

128 X 

Zdroj: EDA. 
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Dodatok 

Audítorský prístup a metodika auditu 
1) Naša metodika auditu výkonnosti je definovaná na platforme AWARE. Pri svojich

auditoch sa riadime medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií
(ISSAI) na vykonávanie auditov výkonnosti.

ČASŤ 1 – Kapitola 1: Výkonnostný rámec 
2) Každý rok preskúmavame iný aspekt výkonnostného rámca. Hlavná audítorská

otázka, ktorej sme sa venovali v tohtoročnej správe, bola, ako Komisia
a spoluzákonodarcovia využili ponaučenia z predchádzajúcich období viacročného
finančného rámca (VFR) na zlepšenie koncepcie a výkonnosti výdavkových
programov na obdobie 2021 – 2027.

3) Pri hľadaní odpovede sme sa zamerali na ponaučenia, ktoré sú relevantné
z hľadiska výkonnosti programov, a analyzovali sme, či:

o existuje proces, ktorý by Komisii umožňoval začleniť získané poznatky
do svojich legislatívnych návrhov,

o sa v legislatívnych návrhoch Komisie zohľadňujú poznatky z hodnotení,
auditov a posúdení vplyvu,

o zásadné pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom a Radou
s potenciálnym vplyvom na výkonnosť navrhovaných výdavkových
programov možno dať do súvisu s posúdeniami vplyvu (vrátane tých, ktoré
vypracovali spoluzákonodarcovia) alebo inými zdrojmi ponaučení.

4) Naša analýza je založená na vzorke legislatívnych postupov, ktoré sa týkajú piatich
zo 48 výdavkových programov stanovených na obdobie 2021 – 2027: Európsky
fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky
záručný fond (EPZF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
a Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI). Týchto
päť programov spolu predstavuje približne 60 % plánovaných výdavkov na dané
obdobie. Hlavnými kritériami nášho výberu boli finančná významnosť
a skutočnosť, že sme k legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa týchto
programov vydali stanoviská.
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5) V rámci tejto práce sme preskúmali: 

a) posúdenia vplyvu týkajúce sa piatich vybraných výdavkových programov 
na obdobie 2021 – 2027; 

b) hodnotenia v polovici obdobia týkajúce sa príslušných výdavkových 
programov na obdobie 2014 – 2020; 

c) ex post hodnotenia príslušných výdavkových programov na obdobie 
2007 – 2013; 

d) svoje vlastné audítorské správy a preskúmania, ak boli relevantné; 

e) návrhy Komisie a následné zmeny legislatívnych postupov uvedené 
v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 – Preskúmané legislatívne postupy 

Legislatívny postup Právny predpis 

2018/0197/COD Nariadenie o EFRR a KF  

2018/0196/COD Nariadenie o spoločných ustanoveniach 

2018/0216/COD Nariadenie o strategických plánoch SPP* 

2018/0218/COD Nariadenie o spoločnej organizácii trhov* 

2018/0217/COD Horizontálne nariadenie SPP* 

2018/0243/COD Nariadenie o NDICI 

2018/0132/APP Nariadenie o VFR 
* Legislatívny návrh – v čase ukončovania práce na našom audite nariadenie ešte nebolo prijaté. 

Zdroj: EDA. 

6) V rámci auditu sme zorganizovali stretnutia na diaľku a prostredníctvom e-mailov 
sme komunikovali s Komisiou (generálny sekretariát, Generálne riaditeľstvo 
pre rozpočet (GR BUDG), poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI), 
regionálnu a mestskú politiku (GR  REGIO), migráciu a vnútorné záležitosti 
(GR HOME) a medzinárodné partnerstvá (GR INTPA), a výbor pre kontrolu 
regulácie). Hlavnou témou týchto kontaktov bola koncepcia a fungovanie 
postupov a mechanizmov vytvorených pomocou prístupu Komisie zameraného 
na lepšiu právnu reguláciu, ktorého účelom je identifikovať a uviesť do praxe 
ponaučenia z hodnotení a zabezpečiť primeranú kvalitu hodnotení a posúdení 
vplyvu. 
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7) Takisto sme zorganizovali stretnutia na diaľku a komunikovali prostredníctvom 
e-mailov so zástupcami generálnych sekretariátov Európskeho parlamentu 
a Rady. Hlavným cieľom týchto kontaktov bolo oboznámiť sa s tým, ako tieto 
dve inštitúcie (spoluzákonodarcovia) vykonávajú ustanovenia 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, pokiaľ ide o vypracúvanie 
posúdení vplyvu zásadných pozmeňujúcich návrhov k legislatívnym návrhom 
Komisie. 

ČASŤ 2 – Kapitoly 2 až 6: Výkonnosť výdavkových programov EÚ 
8) V kapitolách 2 až 6 analyzujeme výsledky dosiahnuté prostredníctvom programov 

EÚ realizovaných v okruhoch VFR 1a, 1b, 2, 3 a 4 na obdobie 2014 – 2020. Naším 
cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií o výkonnosti je k dispozícii, 
a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali výdavkové programy EÚ. 

Naša vzorka 

9) VFR na obdobie 2014 – 2020 zahŕňa 58 výdavkových programov. Na posúdenie 
sme vybrali vzorku piatich (pozri tabuľku 2), jeden za každý okruh VFR. Hlavným 
kritériom pri výbere programov bola finančná významnosť: z každého okruhu sme 
vybrali najväčší alebo druhý najväčší program (podľa rozpočtu), pričom najprv 
sme vylúčili tie, ktoré boli súčasťou správy o výkonnosti za rok 2019. Týchto päť 
vybraných výdavkových programov predstavuje spolu 19 % všetkých platieb 
uhradených do konca roka 2020 na základe záväzkov z VFR 2014 – 2020. 
Deväť programov, ktoré sme analyzovali vo svojej správe za rok 2019, 
predstavovalo 74 % celkových platieb do konca roka 2019. 

Tabuľka 2 – Naša vzorka výdavkových programov pre kapitoly 2 až 6 

Kapitola Okruh VFR Vybraný výdavkový program 

2 1a: Konkurencieschopnosť 
pre rast a zamestnanosť Erasmus+ 

3 1b: Hospodárska, sociálna 
a územná súdržnosť Európsky sociálny fond (ESF) 

4 2: Udržateľný rast: 
prírodné zdroje 

Európsky námorný a rybársky fond 
(ENRF) 

5 3: Bezpečnosť a občianstvo Fond pre vnútornú bezpečnosť – 
hranice a víza (FVB-HV) 

6 4: Globálna Európa Nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) 
Zdroj: EDA. 
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10) Každý výdavkový program má jeden až dvadsať cieľov (všeobecných a/alebo 
špecifických), na ktoré odkazujeme tak, ako boli prezentované v programových 
vyhláseniach Komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022. Výkonnosť výdavkových 
programov sme preskúmali na základe vybraných cieľov (pozri prílohy 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 a 6.1). Zahrnuli sme všetky všeobecné ciele a vybrané špecifické ciele, 
ktoré boli zvolené pre svoju významnosť a prepojenie so všeobecným cieľom 
a cieľmi EÚ na vyššej úrovni. 

Posúdenie informácií o výkonnosti 

11) Pri posudzovaní sme vychádzali z informácií o výkonnosti, ktoré poskytla Komisia, 
vrátane: 

a) výročnej správy o riadení a výkonnosti (AMPR) za rok 2020; 

b) príslušných programových vyhlásení pripojených k návrhu rozpočtu na rok 
2022; 

c) výročných správ o činnosti príslušných generálnych riaditeľstiev za rok 2020; 

d) hodnotení výkonnosti programov vo VFR na obdobia 2014 – 2020 
a 2007 – 2013; 

e) rôznych správ o výkonnosti konkrétnych programov. 

12) Tieto informácie sme doplnili o najnovšie zistenia, ktoré vyplynuli z našej 
audítorskej práce a preskúmaní. Nemali sme pri tom k dispozícii vlastné rozsiahle 
výsledky za všetky vybrané ciele programov. 

13) Overili sme hodnovernosť informácií Komisie o výkonnosti a ich súlad s našimi 
zisteniami, nekontrolovali sme však ich spoľahlivosť. 

14) Zamerali sme sa na najnovšie informácie týkajúce sa posledných verzií 
výdavkových programov EÚ vo VFR na obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na to, 
že ex post hodnotenia týchto programov budú vypracované až nejaký čas 
po uplynutí tohto obdobia a priebežné hodnotenia nie sú k dispozícii za všetky 
programy, často sme sa museli uchyľovať k informáciám o výkonnosti 
predchodcov týchto programov vo VFR na obdobie 2007 – 2013. Pri tom sme 
zohľadnili rozsah zmien v koncepcii programov a v ich vykonávaní počas týchto 
dvoch období. 
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Analýza ukazovateľov 

15) Pri posudzovaní výkonnosti sme analyzovali informácie z ukazovateľov výkonnosti
prezentovaných v príslušných programových vyhláseniach priložených k návrhu
rozpočtu na rok 2022. Takisto sme ich porovnali s predchádzajúcimi
programovými vyhláseniami.

16) Na päť programov v našej vzorke sa vzťahuje spolu 114 ukazovateľov, čo je viac,
ako je uvedených v samotných programových vyhláseniach. Dôvodom je,
že ukazovatele v programových vyhláseniach často pozostávajú z dvoch alebo
viacerých čiastkových ukazovateľov, pričom každý z nich má samostatné
východiskové hodnoty, cieľové hodnoty a súbory skutočne dosiahnutých hodnôt.
My sme každý z takýchto čiastkových ukazovateľov rátali ako samostatný
ukazovateľ.

17) Všetky ukazovatele sme na základe kritérií stanovených v usmerneniach Komisie
pre lepšiu právnu reguláciu klasifikovali ako ukazovatele výstupov, výsledkov
alebo vplyvu. V niektorých prípadoch Komisia klasifikuje tie isté ukazovatele
odlišne. Naša analýza ukazovateľov zahŕňala výpočet doterajšieho pokroku
v snahe dosiahnuť cieľovú hodnotu, pričom v každom prípade sme použili
relevantnú východiskovú hodnotu (pozri tabuľku 3). To bolo možné len vtedy,
keď boli k dispozícii kvantifikované údaje o východiskovej hodnote, cieľovej
hodnote a najnovších skutočných hodnotách.

Tabuľka 3 – Výpočet pokroku v dosahovaní cieľovej hodnoty (na základe 
východiskovej hodnoty) 

Východisková 
hodnota 

Aktuálna 
skutočná 
hodnota 

Cieľová 
hodnota Výpočet 

Pokrok 
v dosahovaní 

cieľa 

20 40 70 (40 – 20)/(70 – 20) 40 % 

Zdroj: EDA. 

18) Okrem toho sme pri každom ukazovateli posudzovali, či:

o mal stanovenú jasnú cieľovú hodnotu (a či bol kvantitatívny alebo
kvalitatívny) – pozri bod (20),

o je na dobrej ceste k splneniu svojej cieľovej hodnoty (berúc do úvahy všetky
čiastkové ciele a doterajší pokrok) – pozri bod (21),

238

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


o záver Komisie o jeho pokroku (alebo hodnotenie „na dobrej ceste“) zhruba
zodpovedal nášmu záveru – pozri bod (22).

19) V prípade vybraných ukazovateľov, ktoré boli zvolené najmä z dôvodu ich väzby
na kľúčové činnosti a ciele programu, sme výsledky svojej analýzy prezentovali
podrobnejšie v grafickej podobe, ako je znázornené na ilustrácii 1.

Ilustrácia 1 – Grafické znázornenie našej analýzy ukazovateľov 
s podrobnými vysvetlivkami 

Zdroj: EDA. 

20) V tabuľke 4 sa uvádzajú príklady kvantitatívnych, kvalitatívnych a nejasných
cieľových hodnôt. Keď cieľové hodnoty nie sú kvantitatívne, pokrok pri ich
dosahovaní nemožno vypočítať v percentách. Pri ukazovateľoch bez cieľovej
hodnoty alebo s nejasnou cieľovou hodnotou navyše nie je možné určiť, či je ich
plnenie na dobrej ceste.

Východiskový rok a cieľový rok
Pokrok je štandardizovaný,

takže východisková hodnota = 0 %
a cieľová hodnota = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Čiastkový cieľ a rok, v ktorom má 
byť tento pokrok dosiahnutý

Pokrok v dosahovaní 
cieľovej hodnoty a rok, 
v ktorom bol dosiahnutý 

Zodpovedá záver Komisie 
o pokroku približne

nášmu záveru?

Áno

Nie

Je ukazovateľ na dobrej ceste 
k splneniu svojej cieľovej hodnoty 
(berúc do úvahy všetky čiastkové 

ciele a doterajší pokrok)?

Áno

Nie

Nejasné: údaje chýbajú, 
nie sú aktuálne alebo 
sú nejednoznačné

Typ cieľovej hodnoty

Kvantitatívny

Kvalitatívny

Bez cieľovej 
hodnoty 
alebo nejasná 
cieľová hodnota

čiastkový cieľ 
90 % (2018)
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Tabuľka 4 – Príklady typov cieľových hodnôt 

Typ cieľovej hodnoty Príklady 

Kvantitatívna Vyškolených 20 000 účastníkov. 

Kvalitatívna Posilnený právny štát. 

Nejasná 
Cieľová hodnota vyjadrená v iných jednotkách alebo 
hodnotách ako skutočné výsledky; nedajú sa ľahko 
porovnať. 

Zdroj: EDA. 

21) V tabuľke 5 uvádzame príklady, ako sme posudzovali, či je príslušný ukazovateľ
„na dobrej ceste“ splniť svoju cieľovú hodnotu, a vysvetľujeme svoje kritériá.
Tieto kritériá sme neuplatňovali automaticky, ale ukazovatele sme preskúmavali
jednotlivo na základe dostupných informácií v kombinácii s odborným úsudkom.
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Tabuľka 5 – Príklady posudzovania toho, či je plnenie „na dobrej ceste“ 

Informácie v programových 
vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ (2018): 100 
Aktuálna hodnota (2018): 90 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 80; (2016): 70 

nie je 
na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak bol stanovený 
čiastkový cieľ na rok, za ktorý 
máme najnovšie údaje, ukazovateľ 
je „na dobrej ceste“, ak bol 
čiastkový cieľ splnený. 

Zdôvodnenie: Čiastkový cieľ nebol 
splnený. 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ (2019): 100 
Aktuálna hodnota (2018): 90 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 80; (2016): 70 

na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak nebol stanovený 
čiastkový cieľ na rok, za ktorý 
máme najnovšie údaje, 
ale čiastkový cieľ bol stanovený 
na iný rok, ukazovateľ je „na dobrej 
ceste“, ak je doterajší pokrok 
v súlade s týmto čiastkovým cieľom. 

Zdôvodnenie: Vzhľadom na stabilný 
pokrok v rokoch 2016 až 2018 bude 
cieľová hodnota na rok 2019 
pravdepodobne dosiahnutá. 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálna hodnota (2018): 80 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 75; (2016): 70; (2015): 60; 
(2014): 55 

nie je 
na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak neboli stanovené 
čiastkové ciele, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak je doterajší 
pokrok vo všeobecnom súlade 
s lineárnym vývojom 
od východiskovej hodnoty 
k cieľovej hodnote alebo ak 
doterajšie skutočné hodnoty 
vykazujú viac „exponenciálny“ 
profil pokroku s pomalým 
začiatkom a so zrýchlením 
v nasledujúcich rokoch. 

Zdôvodnenie: Pokrok plnenia 
cieľovej hodnoty je 30 %, výrazne 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať 
v polovici realizácie, a z doterajších 
skutočných hodnôt nevyplýva 
žiadne zrýchlenie. 
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Informácie v programových 
vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálna hodnota (2018): 80 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 63; (2016): 55; (2015): 52; 
(2014): 51 

na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak neboli stanovené 
čiastkové ciele, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak je doterajší 
pokrok vo všeobecnom súlade 
s lineárnym vývojom od 
východiskovej hodnoty k cieľovej 
hodnote alebo ak doterajšie 
skutočné hodnoty vykazujú viac 
„exponenciálny“ profil pokroku 
s pomalým začiatkom 
a so zrýchlením v nasledujúcich 
rokoch. 

Zdôvodnenie: Pokrok plnenia 
cieľovej hodnoty je 30 %, výrazne 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať 
v polovici realizácie. Avšak z doteraz 
zaznamenaných skutočných údajov 
vyplýva jasné zrýchlenie, ktoré, ak 
sa udrží, povedie 
k pravdepodobnému dosiahnutiu 
cieľovej hodnoty. 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): zvýšenie 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálna hodnota (2018): 60 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 56; (2016): 55; (2015): 52; 
(2014): 51 

na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak cieľová hodnota nie 
je vyčíslená, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak boli zatiaľ 
splnené podmienky na dosiahnutie 
cieľovej hodnoty alebo ak budú 
pravdepodobne splnené. 

Zdôvodnenie: Nevyčísleným cieľom 
je „zvýšenie“ a všetky doteraz 
zaznamenané hodnoty sú 
nad východiskovou hodnotou, 
preto podmienky na dosiahnutie 
cieľovej hodnoty boli splnené. 
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Informácie v programových 
vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): udržanie 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálna hodnota (2018): 40 
Predchádzajúce hodnoty 
(2017): 46; (2016): 49; (2015): 52; 
(2014): 51 

nie je 
na dobrej 
ceste 

Kritérium: Ak cieľová hodnota nie 
je vyčíslená, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak boli splnené 
podmienky na dosiahnutie cieľovej 
hodnoty alebo ak budú 
pravdepodobne splnené. 

Zdôvodnenie: Cieľom je minimálne 
„udržať“ východiskovú hodnotu, 
no najnovšia skutočná hodnota je 
20 % pod východiskovou hodnotou. 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálne hodnoty (2018): 90 nejasné 

Kritérium: Ak neboli stanovené 
čiastkové ciele, ukazovateľ je 
„na dobrej ceste“, ak je doterajší 
pokrok vo všeobecnom súlade 
s lineárnym vývojom od 
východiskovej hodnoty k cieľovej 
hodnote alebo ak doterajšie 
skutočné hodnoty vykazujú viac 
„exponenciálny“ profil pokroku 
s pomalým začiatkom 
a so zrýchlením v nasledujúcich 
rokoch. 

Zdôvodnenie: Pokrok plnenia 
cieľovej hodnoty je 40 %, čo je 
10 percentuálnych bodov 
pod lineárnou hodnotou na úrovni 
50 %, ktorú možno očakávať 
v polovici realizácie. K dispozícii nie 
sú žiadne ďalšie údaje, na základe 
ktorých by sa dalo určiť, či je pokrok 
pri dosahovaní cieľa lineárny alebo 
viac exponenciálny. 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota: nie je 
stanovená 
Čiastkový cieľ: žiadny 
Aktuálna hodnota (2018): 90 

nejasné 

Zdôvodnenie: Ak nie je stanovená 
cieľová hodnota, nie je možné 
posúdiť, či je plnenie ukazovateľa 
„na dobrej ceste“. 
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Informácie v programových 
vyhláseniach 

Naše 
posúdenie Kritériá a zdôvodnenie 

Východisková hodnota (2013): 50 
Cieľová hodnota (2023): 150 
Čiastkový cieľ (2019): 100 
Aktuálna hodnota: žiadne údaje 

 
nejasné 

Zdôvodnenie: Ak neexistujú údaje 
o pokroku dosahovania cieľovej 
hodnoty, nie je možné posúdiť, či je 
plnenie ukazovateľa „na dobrej 
ceste“. 

Zdroj: EDA. 

22) Komisia prvýkrát posúdila pokrok plnenia ukazovateľov oproti cieľovým 
hodnotám vo svojich programových vyhláseniach k návrhu rozpočtu na rok 2022, 
pričom každý ukazovateľ klasifikuje buď ako „na dobrej ceste“, vykazujúci 
„mierny pokrok“ alebo „vyžadujúci pozornosť“. Ďalej klasifikácia „žiadne údaje“ 
bola vyhradená pre ukazovatele, za ktoré neboli vykázané žiadne výsledky. 
Táto klasifikácia sa líši od našej. Všetky ukazovatele klasifikujeme buď ako 
„na dobrej ceste“ alebo „nie je na dobrej ceste“, a klasifikáciu „nejasné“ 
používame pri ukazovateľoch, za ktoré údaje chýbajú, sú neaktuálne alebo 
nejednoznačné, alebo za ktoré neboli stanovené jasné ciele. V tabuľke 6 sa 
uvádza, v ktorých prípadoch si myslíme, že posúdenie pokroku Komisiou zhruba 
zodpovedá nášmu hodnoteniu „na dobrej ceste“. 
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Tabuľka 6 – Zhoda medzi posúdením pokroku podľa Komisie a naším 
hodnotením „na dobrej ceste“ 

Posúdenie 
EDA Posúdenie Komisie Zodpovedá posúdenie Komisie 

približne nášmu? 

 
na dobrej 
ceste 

na dobrej ceste  

mierny pokrok 

 vyžadujúci pozornosť 

žiadne údaje 

 
nie je 
na dobrej 
ceste 

na dobrej ceste  

mierny pokrok 
 

vyžadujúci pozornosť 

žiadne údaje  

 
nejasné 

na dobrej ceste  

mierny pokrok niektoré prípady možno 
považovať za približnú zhodu, 
nejde však o všeobecné pravidlo vyžadujúci pozornosť 

žiadne údaje  
Zdroj: EDA. 

23) Naša analýza ukazovateľov je založená na údajoch Komisie, ktoré sme 
nekontrolovali v rámci auditu. Preskúmali sme však programové vyhlásenia 
Komisie a vykonali sme úpravy, ktoré sme považovali za potrebné. Dvomi 
najčastejšími úpravami boli tieto: 1. východiskovú hodnotu ukazovateľov výstupov 
(napr. počet financovaných projektov) sme vrátili späť na nulu v prípadoch, keď sa 
v programových vyhláseniach ako východisková hodnota uvádzal porovnateľný 
údaj z predchádzajúceho obdobia; 2. ročné hodnoty sme zmenili na kumulatívne 
hodnoty v prípade ukazovateľov, ktoré mali kumulatívny charakter. Naše 
posúdenie toho, či sú ukazovatele „na dobrej ceste“, je založené na analýze 
pravdepodobnosti, že sa cieľová hodnota príslušného ukazovateľa dosiahne 
podľa plánu. Táto analýza sa však nezameriava na relevantnosť ukazovateľa 
z hľadiska cieľov a opatrení programu ani na to, či je cieľová hodnota dostatočne 
ambiciózna. Ukazovateľ napríklad nemusí byť ovplyvnený opatreniami 
vykonanými v rámci programu alebo nemusí byť relevantný z hľadiska cieľa 
programu – a stanovená cieľová hodnota môže byť málo, ale aj príliš ambiciózna. 
Tieto ukazovatele preto nemusia byť nevyhnutne znakom splnenia cieľov 

Nie 

Nie 

Nie 

Áno 

Áno 

Áno 
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programu. Celková analýza výkonnosti programu si vyžaduje analýzu údajov 
z ukazovateľov, ako aj iných kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií. 

ČASŤ 3 – Kapitola 7 – Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní 
24) Kontrola prijímania opatrení na základe odporúčaní v našich osobitných správach 

je našou pravidelnou úlohou. V kapitole 7 analyzujeme, do akej miery boli 
vykonané odporúčania, ktoré sme predložili v osobitných správach uverejnených 
v roku 2017. Odporúčania klasifikujeme ako vykonané v plnej miere, vo väčšine 
ohľadov, v niektorých ohľadoch alebo nevykonané. 
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Odpovede inštitúcií na správu 
Európskeho dvora audítorov 

o výkonnosti rozpočtu EÚ  
– stav na konci roka 2020 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

KAPITOLA 1 – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC 

 

ÚVOD 

1.2. Komisia víta prácu EDA v oblasti výkonnosti rozpočtu EÚ a skutočnosť, že uznáva kľúčovú 

úlohu lepšej právnej regulácie pri zabezpečovaní toho, aby sa poznatky získané pri vykonávaní 

finančných programov využívali na zlepšenie ich koncepcie a výkonnosti. Komisia v priebehu rokov 

vyvinula systém na hodnotenie a posúdenie vplyvu, ktorý si vyslúžil medzinárodné uznanie a zohral 

ústrednú úlohu pri príprave návrhov viacročného výkonnostného rámca na obdobie 2021 – 2027. 

Návrhy Komisie sú prvým krokom v rámci legislatívneho procesu. Konečná koncepcia programu je 

výsledkom legislatívnych rokovaní s Európskym parlamentom a Radou. Existuje teda spoločná 

zodpovednosť za zaistenie toho, aby sa získané poznatky o výkonnosti programu primerane 

zohľadnili. Ako je v dôsledku toho stanovené v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva, 

Komisia usudzuje, že zásadné pozmeňujúce návrhy daných návrhov by mali podliehať posúdeniu 

vplyvu. 

Komisia je plne odhodlaná pokračovať v posilňovaní tohto systému, a to vrátane oblastí, v ktorých je 

podľa EDA potrebné zlepšenie. Komisia napríklad navrhla horizontálne ustanovenia týkajúce sa 

načasovania hodnotení s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby boli príslušné informácie včas k dispozícii 

pri príprave budúcich programov. Hodnotenia a posúdenia vplyvu závisia takisto od získania 

vysokokvalitných údajov od členských štátov a prijímateľov. Komisia sa bude usilovať zabezpečiť, 

aby po hodnoteniach nasledovalo prijatie následných opatrení, aby sa tam, kde je to uskutočniteľné 

a primerané, postupne posilňovali kvantitatívne aspekty posúdení vplyvu a aby sa postupne 

zjednodušil prístup k dôkazom, o ktoré sa opierajú legislatívne iniciatívy, pričom osloví Európsky 

parlament a Radu s cieľom napredovať v práci. 

V kapitolách 2 až 6 tejto správy sa uvádza posúdenie EDA týkajúce sa výkonnosti piatich vybraných 

výdavkových programov na konci roka 2020. Komisia sa domnieva, že tieto programy pozitívne 

prispievajú k dosahovaniu priorít a cieľov EÚ. Z dostupných kvalitatívnych a kvantitatívnych 

informácií o výkonnosti na konci roka 2020 vyplýva, že programy sú na dobrej ceste k dosiahnutiu 

cieľov stanovených na začiatku programového obdobia, a to napriek výzvam spôsobeným pandémiou 

ochorenia COVID-19. Hoci rok 2020 bol posledným rokom viacročného finančného rámca na 

obdobie 2014 – 2020, programy, ako sú Európsky sociálny fond, Európsky námorný a rybársky fond, 

Fond pre vnútornú bezpečnosť a nástroj predvstupovej pomoci, sa budú v nasledujúcich rokoch 

naďalej vykonávať, pričom budú dosahovať výsledky. Konečné závery týkajúce sa výkonnosti 

programov na obdobie 2014 – 2020 bude možné urobiť až po ukončení programov na základe 

záverečných hodnotení. 

1.3. Komisia predložila návrhy dlhodobého rozpočtu na obdobie 2021 – 2027 v čase medzi druhým 

a tretím štvrťrokom 2018, t. j. v prípade súdržnosti to bolo takmer o pol roka skôr ako v roku 2011. 

Komisia bola plne odhodlaná úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou vo svojej 

funkcii nestranného sprostredkovateľa s cieľom uľahčiť rýchle ukončenie medziinštitucionálnych 

rokovaní a minimalizovať oneskorenia pri vykonávaní nových programov. Situácia však bola náročná 

z dôvodu paralelných rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva a volieb do Európskeho 

parlamentu, čomu predchádzalo predloženie návrhu v máji 2018. Okrem toho Komisia predložila 

v máji 2020 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 bezprecedentný balík opatrení na obnovu, 

ktorý zahŕňa prepracované návrhy VFR a dočasného nástroja obnovy NextGenerationEU. Tento balík 

následne pred koncom roka prijali všetky inštitúcie. Spoluzákonodarcovia sa už dohodli na všetkých 

programoch. 

Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa SPP, spoluzákonodarcovia dosiahli koncom júna 2021 

politickú dohodu o novej SPP. Formálne prijatie sa zvyčajne ukončí do konca roka. 
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1.10. V rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 sa pri načasovaní hodnotení 

uplatňoval horizontálny prístup. Dobré hodnotenia si vyžadujú úplné súbory údajov, ktoré sa vzťahujú 

na tri až štyri roky. Pri príprave kvalitných návrhov prostredníctvom hodnotení a posúdení vplyvu sa 

Komisia musí spoliehať aj na kvalitné údaje od členských štátov a prijímateľov iných programov, 

pričom získanie týchto údajov si vyžaduje čas. Informácie z dostupného priebežného hodnotenia 

a záverečného hodnotenia predchádzajúcich programov sú podkladom pre rozhodovací proces 

týkajúci sa následných finančných rámcov, a to včasným zhromažďovaním dostatočných a kvalitných 

údajov. 

Pokiaľ ide o pravidlo n + 3, pozri pripomienky Komisie k rámčeku 1.5. 

1.11. Pokiaľ ide o SPP, iniciatíve predchádzali rôzne hodnotenia, ale na posúdenie vplyvu návrhov 

SPP bolo k dispozícii len niekoľko záverečných hodnotení týkajúcich sa predchádzajúceho VFR. 

Dôvodom je čas potrebný na získanie údajov o vykonávaní SPP pred vykonaním dôkladného 

hodnotenia. V stanovisku výboru pre kontrolu regulácie sa odráža táto obmedzená dostupnosť 

dokončených a komplexných hodnotení. Niektoré z týchto hodnotení boli dokončené predtým, ako sa 

pripravili posúdenia vplyvu a výsledky použili v posúdení vplyvu. 

Pokiaľ ide o časť „Získané poznatky“, v správe o posúdení vplyvu SPP po roku 2020 sa použili 

priebežné výsledky, ako sa uvádza v prílohách 1 a 3. 

Ak sa hodnotenie uskutoční príliš skoro, napríklad po jednom roku vykonávania ako v prípade 

hodnotenia ekologizácie, hrozí, že hodnotenie by malo nedostatky. Vzhľadom na tento príklad 

Komisia nemohla konať inak. 

1.12. Na odvetvové legislatívne návrhy sa vzťahuje nariadenie o spoločných ustanoveniach, pričom 

všetkým predchádzali posúdenia vplyvu, v ktorých sa analyzovali kľúčové hľadiská implementácie 

fondov, čo sa odráža v nariadení o spoločných ustanoveniach. Nariadenie o spoločných ustanoveniach 

vychádzalo z týchto posúdení vplyvu. 

1.13. (Spoločná odpoveď Komisie na body 1.13 až 1.15). 

Hodnotenia a posúdenia vplyvu vykonané Komisiou sú dostupné prostredníctvom portálu EUR-Lex, 

registra dokumentov Komisie a portálu Vyjadrite svoj názor. Členovia inštitúcií EÚ k nim majú 

prístup aj prostredníctvom medziinštitucionálnej databázy štúdií EÚ. 

V medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa pre Parlament, Radu 

a Komisiu stanovil cieľ v oblasti transparentnosti, a to prostredníctvom zriadenia spoločného 

legislatívneho portálu. Toto verejné webové sídlo umožní verejnosti podrobne kontrolovať prijatie 

medziinštitucionálnych legislatívnych aktov. Tieto tri inštitúcie v súčasnosti pracujú na portáli. 

Ako sa uvádza v oznámení o lepšej právnej regulácii: Aby sa spoločnými silami tvorili lepšie právne 

predpisy, Komisia pracuje na prepojení rôznych registrov a portálov dôkazov, akými sú napríklad EU 

Bookshop, medziinštitucionálna databáza štúdií EÚ, Vyjadrite svoj názor a EUR-Lex. 

1.18. V prípade výdavkových programov sa v posúdeniach vplyvu bude analyzovať prijatie 

následných opatrení na základe hodnotení, pričom sa zohľadnia v návrhoch následných programov. 

Všetky takéto legislatívne návrhy sú zohľadnené v ročných plánoch riadenia. Pokyny pre plány 

riadenia na rok 2022 obsahujú požiadavku zahrnúť relevantné následné opatrenia vyplývajúce 

z hodnotení. Od útvarov Komisie sa takisto požaduje, aby vo svojich plánoch riadenia odkazovali na 

kľúčové činnosti v oblasti lepšej právnej regulácie, ako sú kontroly vhodnosti, dôležité hodnotenia. 

Do plánov riadenia, ktoré sa zameriavajú na hlavné výstupy za daný rok, nie je možné zahrnúť veľmi 

špecifické následné operačné opatrenia, napríklad pokiaľ ide o vykonávanie programu. 

Poznatky získané z hodnotení a následných opatrení sa uvádzajú aj v iných dokumentoch, napríklad 

vo výročných správach o činnosti. 

Následné akčné plány sa systematicky nevyžadujú a nie sú povinné podľa usmernení o lepšej právnej 

regulácii, a to z dôvodov týkajúcich sa proporcionality a aby sa zabránilo poskytnutiu prekrývajúcich 

sa informácií ostatným inštitúciám a verejnosti. 
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1.19. Podľa usmernení pre lepšiu právnu reguláciu musia byť posúdenia vplyvu primerané. Nie všetky 

prípadné možnosti je možné posúdiť, najmä ak nie sú realizovateľné. Namiesto toho sa identifikujú 

dostupné možnosti a preveria sa s cieľom vybrať tie najrelevantnejšie. Vykonávajú to útvary Komisie, 

pričom zohľadňujú dôkazy, vstupy zainteresovaných strán a konzultujú s medziútvarovými 

skupinami, čo zahŕňa odborné znalosti všetkých príslušných generálnych riaditeľstiev Komisie. 

Posúdenia vplyvu kontroluje výbor pre kontrolu regulácie. 

Tabuľka 1.2. – V posúdeniach vplyvu sa prezentujú rôzne alternatívy, ktoré sú porovnateľné 

z kvalitatívneho hľadiska, no kvantitatívna analýza je v posúdeniach obmedzená – pozri 

odpoveď Komisie na bod 1.19. 

KOMISIA PRIPRAVILA SVOJE LEGISLATÍVNE NÁVRHY SO ZRETEĽOM NA ZÍSKANÉ 

POZNATKY 

Rámček 1.1. – Získané poznatky: rôzne nástroje vonkajšej činnosti by sa mali skonsolidovať 

Zlúčením väčšiny predchádzajúcich nástrojov do jedného nástroja a začlenením ERF do rozpočtu EÚ 

sa vykonali zásadné kroky na ceste k zjednodušeniu a súdržnosti. Na implementáciu fondov pre 

vonkajšie činnosti sa bude uplatňovať jednotný súbor pravidiel a pravidlami vykonávania NDICI sa 

takisto poskytuje základ pre vykonávanie niekoľkých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti 

(IPA III, nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, rozhodnutie o zámorských krajinách 

a územiach). 

1.26. Komisia vo svojom návrhu dlhšieho zoznamu spoločných ukazovateľov reagovala na získané 

poznatky, ktoré uviedol Dvor audítorov. Ak by bol k dispozícii dlhší a komplexnejší zoznam 

ukazovateľov, o ktorých možno podávať správy v súvislosti s intervenciami v rámci politiky 

súdržnosti, ktoré sa vyznačujú pomerne rôznorodými opatreniami, v prípade programov by bolo 

možné vybrať a použiť relevantnejšie ukazovatele pre ich vlastné investície, čím by sa výrazne znížila 

potreba používať ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy. Komisia by okrem toho chcela 

zdôrazniť, že ukazovatele navrhnuté na programové obdobie 2021 – 2027 boli podrobne analyzované 

so zástupcami členských štátov a testované na základe kritérií RACER (relevantné, akceptované, 

dôveryhodné, jednoduché a spoľahlivé). 

Rámček 1.3. Získané poznatky: v prístupe k posúdeniu podielu SPP na opatreniach v oblasti 

klímy by sa mala lepšie zohľadniť realita 

Prístup EÚ k zohľadňovaniu problematiky zmeny klímy a metodika sledovania vychádzajú 

z medzinárodných postupov. Metodika, ktorú Komisia používa na výpočet podielu, ktorým SPP 

prispieva k opatreniam v oblasti klímy, je správna, bola vypracovaná transparentným 

a koordinovaným spôsobom a bola oznámená Európskemu parlamentu a Rade a dohodnutá s nimi. 

Európsky parlament a Rada na základe nedávnej politickej dohody o reforme SPP v plnej miere 

schválili metodiku zohľadňovania problematiky zmeny klímy v rámci SPP a spoluzákonodarcovia 

odložili všetky ďalšie zmeny týkajúce sa sledovania klímy v rámci spoločnej poľnohospodárskej 

politiky aspoň na obdobie po 31. decembri 2025. 

Komisia sa domnieva, že nástroje SPP mali významný vplyv, a nie obmedzený vplyv. 

V poľnohospodárstve EÚ sa od roku 1990 znížili emisie skleníkových plynov o 21,4 %, zatiaľ čo 

poľnohospodárska výroba sa zvýšila. 

Komisia konštatuje, že SPP nikdy nemala špecifický cieľ znižovať emisie z hospodárskych zvierat. 

Emisie zostali stabilné, zatiaľ čo výroba sa zvýšila. Bude potrebné urobiť viac pre ďalšie znižovanie 

emisií z poľnohospodárstva a na dosiahnutie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 

(dosiahnuť do roku 2030 čisté zníženie emisií o 55 %). 

Komisia zdôrazňuje, že je pevne odhodlaná dosiahnuť ciele stanovené v Európskej zelenej dohode 

a rozvinúť jej hlavné prvky v oblasti zmeny klímy, biodiverzity a starostlivosti o životné prostredie. 

Prechod na udržateľnejšie poľnohospodárstvo bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní týchto 

cieľov. Nová SPP bude kľúčová pri podpore tohto prechodu prostredníctvom posilnenej 
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kondicionality (vrátane novej normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 

GAEC 2 určenej na ochranu rašelinísk), ekologických režimov zameraných na dosiahnutie najmenej 

25 % priamych platieb určených na životné prostredie/klímu a 35 % rozpočtu na rozvoj vidieka na 

rovnaký účel. 

Táto nová SPP je preto ambicióznejšia, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy (zmierňovanie zmeny 

klímy aj adaptáciu na ňu). Stanovujú sa ňou sprísnené povinnosti a lepšie odmeňovanie 

poľnohospodárov za zapojenie sa do prechodu na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy 

vrátane uhlíkového poľnohospodárstva, čím sa vytvárajú nové podnikateľské príležitosti pre vidiecke 

oblasti. 

Rámček 1.4. Získané poznatky: VFR by mal byť pružnejší, aby lepšie reagoval na meniace sa 

okolnosti 

Ako je zhrnuté v oznámení o VFR z roku 2018 [COM(2018) 321], v pôvodnom návrhu Komisie 

z roku 2018 sa stanovili mechanizmy na zabezpečenie: 

 flexibility v rámci programov a medzi nimi, napr. vankúš NDICI, presuny a príspevky z fondov 

zdieľaného riadenia do (ne)priamo riadených fondov alebo InvestEU, flexibility finančného krytia 

podľa bodu 18 medziinštitucionálnej dohody atď., 

 flexibility medzi okruhmi a rokmi (napr. rezerva Únie, ktorú uvádza EDA), 

 ako aj osobitných nástrojov, ktoré boli navrhnuté s cieľom viac ich posilniť v balíku Komisie na 

obnovu z mája 2020 (tematické a netematické nástroje). 

Komisia takisto navrhla vzor pre základné akty, ktorým by sa zabezpečili podobné ustanovenia vo 

všetkých základných aktoch, pokiaľ ide o vykonávanie útvarmi Komisie, ako aj prijímateľmi 

z rôznych odvetvových programov, čím by sa zvýšila flexibilita pri vykonávaní programov, a to 

napríklad uľahčením zmien týkajúcich sa spolufinancovania a presunov s konečným cieľom 

dosiahnuť lepšie výsledky. Spoluzákonodarcovia sa počas rokovaní o viacročnom finančnom rámci na 

obdobie 2021 – 2027 postavili proti tomuto vzoru. 

Komisia poznamenáva, že nie všetky návrhy boli nakoniec ponechané v celkovej dohode o VFR. 

Zatiaľ čo sa celkovou dohodou o VFR vrátane odvetvových právnych predpisov zabezpečuje vo VFR 

na obdobie 2021 – 2027 vo veľkej miere rovnaká úroveň flexibility ako vo VFR na obdobie 2014 –

 2020, vhodnosť týchto úrovní v spojení s vstavanou flexibilitou niektorých nových programov 

možno posúdiť až v priebehu programového obdobia 2021 – 2027 a po jeho vykonávaní, a to 

vzhľadom na vyvíjajúce sa výzvy a nepredvídané udalosti, ktorým bude musieť rozpočet EÚ čeliť. 

Rámček 1.5.Získané poznatky: pravidlo n + 3 by malo byť nahradené pravidlom n + 2 

V návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – -2027, ktorý predložila Komisia, 

sa počítalo s prechodom z pravidla n + 3 na pravidlo n + 2. Rada však počas rokovaní dôrazne 

namietala proti navrhovanému mechanizmu a z prijatého znenia ho vypustila. 

V súlade s opakovanými odporúčaniami EDA s cieľom znížiť prekrývanie medzi po sebe 

nasledujúcimi programovými obdobiami sa však konečný dátum oprávnenosti, zachoval podľa 

nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027, pričom ide o 31. december 2029, čo 

v skutočnosti viedlo k zachovaniu pravidla n + 2 pre záväzky z minulého roka. 

Podľa nového VFR na obdobie 2021 – 2027 a od roku 2023 (s uplatňovaním nariadenia 

o strategických plánoch SPP) bude Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

navyše uplatňovať pravidlo n + 2. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

1.34. Na odvetvové legislatívne návrhy sa vzťahuje nariadenie o spoločných ustanoveniach, pričom 

všetkým návrhom predchádzali posúdenia vplyvu, v ktorých sa analyzovali kľúčové hľadiská 

implementácie fondov, čo sa odráža v nariadení o spoločných ustanoveniach. Návrh nariadenia 

o spoločných ustanoveniach vychádzal z týchto posúdení vplyvu. 
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Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, ktorým sa podporujú legislatívne návrhy týkajúce sa SPP po roku 

2020, v prílohe 1 je obsiahnutý výber relevantných odkazov, v prílohe 3 sa uvádza zhrnutie mnohých 

použitých hodnotení a štúdií a v prílohe 9 sa uvádza plnohodnotná bibliografia. 

S cieľom prekonať nedostatok dokončených hodnotení Komisia zorganizovala rozsiahlu verejnú 

konzultáciu (pred ďalšími konzultáciami týkajúcimi sa VFR), niekoľko seminárov o troch pilieroch 

udržateľnosti, ako aj o otázkach súvisiacich s potravinami a uskutočnila dôkladnú kvantitatívnu 

analýzu, ktorú doplnila komplexnou analýzou viacerých kritérií. 

Odporúčanie 1.1. 

a) Komisia prijíma odporúčanie. 

V posúdeniach vplyvu sa analyzujú významné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy 

alternatív rôznych politík. To má kľúčový význam pre tvorbu politík založenú na dôkazoch 

a navrhovanie dobrých legislatívnych návrhov. Hoci Komisia v tejto fáze nemôže predvídať 

koncepciu svojich budúcich návrhov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2027, bude 

analyzovať najlepší spôsob, ako v posúdeniach vplyvu preskúmať podstatné hľadiská právnych 

predpisov vzťahujúcich sa na niekoľko programov. Analýza bude závisieť od štruktúry budúceho 

VFR a najefektívnejšieho a najprimeranejšieho spôsobu predchádzajúcich príprav VFR a skúseností 

s nimi, a to v súlade s jej usmerneniami pre lepšiu právnu reguláciu. 

b) Komisia prijíma odporúčanie. 

V rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 sa pri načasovaní hodnotení 

uplatňoval horizontálny prístup. Priebežné a záverečné hodnotenie sa vo všeobecnosti vykoná štyri 

roky po začatí a ukončení vykonávania programov, aby sa zabezpečilo, že hodnotenia budú 

vychádzať z údajov za celé tri roky. 

Prípravy viacročného finančného rámca po roku 2027 budú vychádzať z posúdení vplyvu (alebo 

hodnotení ex ante), a to v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie. Prípravy budú vychádzať 

z dostupných priebežných hodnotení programov na obdobie 2021 – 2027 a záverečných hodnotení 

programov na obdobie 2014 – 2020, pričom sa zohľadní cyklus VFR a súvisiace výzvy. 

Z tejto zásady môžu existovať nevyhnutné výnimky. Napríklad vzhľadom na prechodné obdobie 

členské štáty oznámia Komisii prvé údaje o vykonávaní novej SPP vo februári 2025. 

1.35. Pozri odpoveď Komisie na bod 1.13. 

Hodnotenia a posúdenia vplyvu vykonané Komisiou sú už dostupné prostredníctvom portálu EUR-

Lex, registra dokumentov Komisie a portálu Vyjadrite svoj názor. Členovia inštitúcií EÚ k nim majú 

prístup aj prostredníctvom medziinštitucionálnej databázy štúdií EÚ (a hodnotení). Komisia pracuje 

na prepojení týchto registrov a portálov dôkazov. 

Odporúčanie 1.2. Komisia toto odporúčanie prijíma. Spoločný legislatívny portál predstavuje 

medziinštitucionálne úsilie a Komisia je odhodlaná osloviť Európsky parlament a Radu, aby pokročili 

v práci na spoločnom legislatívnom portáli, ako sa uvádza v oznámení Lepšia právna regulácia: 

spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov. 

Termín: koniec roka 2023 Načasovanie vykonávania závisí od ostatných partnerských inštitúcií. 

1.36. Prijatie následných opatrení na základe hodnotenia môže mať mnoho podôb, ako napríklad 

legislatívny návrh a sprievodné posúdenie vplyvu (alebo hodnotenie ex ante), zlepšené usmernenia 

alebo monitorovanie, správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade. 

Závery z hodnotení finančných programov budú podkladom pre analýzu v posúdení vplyvu a ďalej 

pre koncepciu legislatívneho návrhu týkajúceho sa budúcich programov. Takéto návrhy a sprievodné 

posúdenia vplyvu sú uvedené v ročných plánoch riadenia. Od útvarov Komisie sa takisto požaduje, 

aby vo svojich plánoch riadenia odkazovali na kľúčové činnosti v oblasti lepšej právnej regulácie, ako 

sú kontroly vhodnosti a dôležité hodnotenia. V plánoch riadenia, ktoré sa zameriavajú na kľúčové 
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výstupy za daný rok, sa neobjavia iné typy konkrétnejších následných operačných opatrení (napr. 

vykonávacie usmernenia k službám, aktualizácie IT). 

Informácie o zásadnom prijatí následných opatrení na základe hodnotenia sú obsiahnuté aj v iných 

správach, napríklad vo výročných správach o činnosti. 

Odporúčanie 1.3. 

Komisia toto odporúčanie prijíma. 

Komisia súhlasí s tým, že šírenie výsledkov hodnotenia a identifikácia následných opatrení, ak je to 

relevantné na doplnenie záverov hodnotenia, sú dôležité nato, aby sa do praxe zaviedli získané 

poznatky a využili výsledky hodnotenia. V posúdeniach vplyvu sa analyzuje prijatie následných 

opatrení na základe hodnotení finančných programov, ktoré sú uvedené v pracovných dokumentoch 

útvarov Komisie pre hodnotenie. Komisia vo svojich posúdeniach vplyvu pri príprave VFR na 

obdobie 2021 – 2027 zohľadnila hlavné poznatky získané z hodnotení. Budúce návrhy následných 

programov a ich sprievodné posúdenia vplyvu sa odrážajú vo verejných plánoch riadenia. 

Termín: koniec roka 2022. Načasovanie závisí od toho, kedy sa vypracujú priebežné a záverečné 

hodnotenia VFR na obdobie 2021 – 2027. 

1.37. Kvantitatívne informácie a metódy, ako sú štatistiky a analýza nákladovej účinnosti, dopĺňajú 

kvalitatívne informácie, ako sú stanoviská, príspevky zainteresovaných strán, ako aj vedecké 

a odborné poradenstvo, pričom všetky sú rovnako cenné na vytvorenie dôkazovej základne pre 

posúdenie vplyvu. Posúdeniami vplyvu vypracovanými Komisiou sa poskytla kvantitatívna analýza, 

a to s obmedzenými výnimkami, ak je to realizovateľné a primerané. 

Hoci sa v niektorých prípadoch vykonala kvantitatívna analýza, napríklad ak ide o posúdenie vplyvu 

SPP, kvantifikácia vplyvov nebude vo všetkých prípadoch možná a dôkazy bude prípadne nutné 

vytvoriť na základe kvalitatívnych informácií, ktoré sú rovnako cenné. 

Odporúčanie 1.4. Komisia prijíma odporúčanie. 

Kvantitatívne informácie vrátane analýz nákladov a prínosov a nákladovej účinnosti sú popri 

kvalitatívnych dôkazoch dôležitým zdrojom dôkazov v procese posudzovania vplyvu. Kvantifikovať 

vplyvy a vykonať analýzu nákladov a prínosov a nákladovej účinnosti možno len na základe 

kvantitatívnych údajov, ak je to realizovateľné a primerané, t. j. ak sú k dispozícii kvalitné a včasné 

údaje za primerané náklady. Komisia je závislá od kvalitných a včasných údajov od členských štátov 

a iných príjemcov právnych predpisov EÚ. 

Príloha 1.1. Kontrola prijatia následných opatrení na základe odporúčaní z kapitoly 3 výročnej 

správy za rok 2017 

Odporúčanie 3 písm. c): 

Súhrnné informácie obsiahnuté v hlavných správach o výkonnosti poskytujú útvary Komisie 

zodpovedné za každodenné riadenie programov a politík. Ústredné útvary Komisie zdôraznili význam 

konzistentnosti predložených informácií a jasného uvedenia zdroja predložených informácií 

prostredníctvom stálych pokynov k výročným správam o činnosti a programovým výkazom 

(začlenených do stálych pokynov v rozpočtovom obežníku) a prostredníctvom pravidelných interakcií 

v príslušných sieťach v rámci celej Komisie. Všetky nezrovnalosti zistené ústrednými útvarmi 

Komisie sa nastolia a prerokujú s útvarmi Komisie počas dokončenia správ. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

KAPITOLA 2 – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 

 

ÚVOD 

2.1. Program Erasmus+ je všeobecne uznávaný ako účinný program, ktorý európskym občanom 
poskytuje európsku pridanú hodnotu. Komisia neustále rozvíja svoj program a politickú reakciu na 
výzvy, ktorým čelia jej zainteresované strany, a bude podnikať kroky na základe podrobných 
pripomienok Dvora audítorov ako hodnotného príspevku k tomuto prebiehajúcemu procesu. 

Celkovo je dôležité poznamenať, že niektoré štúdie uvedené v tejto kapitole boli dokončené pred 
niekoľkými rokmi a vzťahujú sa na dokonca ešte skoršie obdobia. V roku 2022 Komisia začne 
záverečné hodnotenie programu na roky 2014 – 2020, ktoré lepšie zohľadní úpravy programu 
vykonané v priebehu času a v reakcii na tieto štúdie. 

EDA zdôrazňuje skutočnosť, že na programe Erasmus+ sa zúčastňuje viac žien ako mužov. Komisia 
má údaje, z ktorých vyplýva, že nejde o žiadne predsudky voči účasti mužov v programe, ktoré by 
bolo potrebné riešiť, ale je to spôsobené najmä existujúcou situáciou v oblasti vyváženého zastúpenia 
mužov a žien v študijných odboroch, ktoré majú silnú účasť na programe Erasmus+. Mnohé projekty 
financované v rámci programu zdôrazňujú príležitosti a prístup pre všetkých účastníkov bez ohľadu 
na pôvod a vo všeobecnosti sa odrážajú v štatistikách programu. 

HODNOTENIE VÝKONNOSTI PROGRAMU ERASMUS+ 

2.9. Ukazovatele výkonnosti sú užitočným nástrojom na monitorovanie výkonnosti programu. Môžu 
napríklad poskytnúť včasné údaje o problémoch v oblasti výkonnosti/vykonávania, ktoré si môžu 
vyžadovať pozornosť. Posudzovanie výkonnosti programu si však často vyžaduje ísť nad rámec 
analýzy ukazovateľov výkonnosti a zahrnúť ďalšie relevantné kvantitatívne a kvalitatívne informácie. 
Žiadny súbor ukazovateľov výkonnosti nemôže odrážať všetky relevantné aspekty výkonnosti 
programu. Preto skutočnosť, že ukazovateľ výkonnosti je (alebo nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu 
svojho cieľa, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na dobrej ceste 
k dosiahnutiu svojich cieľov. 

Komisia poskytuje svoje hodnotenie pokroku ukazovateľov pri dosahovaní cieľa v programových 
vyhláseniach. Toto posúdenie sa v niektorých prípadoch líši od posúdenia Dvora audítorov v tejto 
správe z dôvodu použitia rôznych metodík. 

Ako sa uvádza v osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 22/2018, ukazovatele programu 
Erasmus+ na roky 2014 – 2020 sú úzko prepojené s politickými cieľmi ET 2020. 

V reakcii na kľúčové pripomienky k ukazovateľom môže Komisia potvrdiť, že tieto ukazovatele sú 
v procese revízie pre nové programové obdobie, ktorá rieši problémy, ktoré zistil Dvor audítorov. 
Napriek tomu sú však niektoré teoretické rozdiely, ako napríklad rozdiel medzi „výstupmi“ 
a „výsledkami“, súčasťou širšej a dlhodobej inštitucionálnej diskusie o tom, ako by sa mali 
klasifikovať podstatné prínosy programov EÚ. 

2.11. Komisia sa domnieva, že ukazovatele počtu podporovaných zamestnancov možno považovať za 
ukazovatele výsledkov, pretože povahou ide hlavné operačné ciele programu, ktoré sú v prílohe I 
k nariadeniu o programe Erasmus+ uvedené ako „kvantitatívne (všeobecné)“. 
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2.12. Komisia poznamenáva, že v hodnotení v polovici trvania sa uvádza, že zlepšenie je naďalej 
možné, pokiaľ ide o zosúladenie toho, čo projekty skutočne financujú, s kľúčovými prioritami na 
úrovni EÚ. Pracovné programy národnej agentúry a kritériá programovej príručky postupne posilnili 
prepojenie medzi projektmi a prioritami na úrovni EÚ. 

2.15. V prípade programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 Komisia intenzívne spolupracovala so 
zainteresovanými stranami a nahradila nástroje IT jednotným modulárnym systémom. Aktualizovala 
sa aj programová príručka a pri výzvach realizovaných od roku 2021 sa postupne zavádza 
zjednodušenie pravidiel financovania, najmä prostredníctvom využívania jednorazových platieb 
založených na výsledkoch. 

2.16. Komisia zdôrazňuje, že závery priebežného hodnotenia v roku 2017 týkajúce sa synergií 
vychádzali z prvých rokov fungovania programu Erasmus+. Od tohto obdobia Komisia podstatne 
posilnila mechanizmy spolupráce programov EÚ v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Jedným 
z hlavných príkladov je vytvorenie Európskeho zboru solidarity, ktorý zmobilizoval viacero rôznych 
programov EÚ. V tomto procese sa pokračuje v programovom období 2021 – 2027 vo viacročnom 
finančnom rámci, pričom potenciálne synergie sa plne začlenili do právnych základov programov. 

2.17. Komisia sa domnieva, že podiel účasti žien na programe Erasmus možno do veľkej miery 
vysvetliť vzájomne sa ovplyvňujúcimi účinkami medzi podielom určitých študijných odborov v rámci 
programu a zastúpením mužov a žien v týchto odboroch. V rámci programu Erasmus+ pre mobilitu 
v oblasti vysokoškolského vzdelávania prevládajú muži najmä v oblastiach ako „strojárstvo, 
spracovateľský priemysel a stavebníctvo“ a „informačné a komunikačné technológie“. Tieto 
tematické oblasti sú však čo do veľkosti prevážené oblasťami, ako „umenie a humanitné vedy“ 
a „sociálne vedy, žurnalistika a informácie“. 

Na základe zásady „rozpočet zameraný na výsledky“ má rozpočet EÚ za úlohu naplniť 
prostredníctvom svojho financovania viaceré ciele. V online databáze projektov Erasmus+ možno 
nájsť 9 243 projektov, ktoré sa okrem iných cieľov zaoberajú aj rodovou rovnosťou. Stanovenie 
finančného odhadu každého príspevku samostatne je však potenciálne subjektívne, a nie je v súlade 
s uvedenou zásadou, podľa ktorej by každé vynaložené euro malo slúžiť k plneniu viacerých cieľov 
a maximalizovať hodnotu pre európskych daňovníkov. 

V rámci nových horizontálnych usmernení pre nové programy EÚ na roky 2021 – 2027 sa zavádza 
nový prístup k sledovaniu finančných prostriedkov, ktorý sa okrem iného dotýka aj rodovej rovnosti. 

2.20. Podľa výkonnostného rámca Komisie sa stanovené a dosiahnuté ciele považujú za výsledky, ak 
ide o hlavné ciele príslušného programu. 

2.26. Tieto ukazovatele sa preskúmajú v kontexte prebiehajúceho vývoja kľúčových ukazovateľov 
v spolupráci s ústrednými útvarmi. 

2.29. Komisia by chcela zdôrazniť, že v prípade strategických partnerstiev škôl je kľúčovou súčasťou 
ich prínosu medzinárodná výmena najlepších postupov a katalytický účinok, ktorý môžu mať 
partnerstvá na miestne komunity a zainteresované strany. Inovácia je však plne integrovaná do 
výstupov, ktoré potom môžu využívať iní aktéri v tejto oblasti. 

Podrobné odpovede, ktoré boli súčasťou priebežného hodnotenia, poskytujú rôznorodejší 
a diferencovanejší obraz o rôznych prínosoch strategických partnerstiev. Predovšetkým sa dospelo 
k záveru, že činnosti v oblasti výmeny informácií a učenia sa majú svoju jasnú hodnotu a umožňujú 
zamestnancom a organizáciám zlepšiť postupy a metódy. 

2.33. Podľa výkonnostného rámca Komisie sa stanovené a dosiahnuté ciele považujú za výsledky, ak 
ide o hlavné ciele príslušného programu. 
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2.36. Komisia poukazuje na to, že toto zjavne nízke percento je spôsobené najmä presunom podpory 
dobrovoľníckej práce mladých ľudí na novší Európsky zbor solidarity od roku 2018. 

2.37. Pozri odpoveď Komisie na bod 2.33. 

 

ZÁVERY 

2.41. Komisia upozorňuje na vplyv študijných odborov na vyvážené zastúpenie mužov a žien, ako sa 
uvádza v jej odpovedi na bod 2.17. 

2.42. Pokiaľ ide o početné odkazy na hodnotenie v polovici trvania z roku 2017 uvedené v tejto 
kapitole, je tiež dôležité poznamenať, že sa v ňom uvádza: 

„V záverečnom hodnotení programu sa tiež posúdia výsledky rozsiahlych znalostných aliancií 
a aliancií pre sektorové zručnosti, ktoré boli zavedené v rámci programu Erasmus+ s cieľom  
podporiť inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní a v OVP. Tieto opatrenia neboli dostatočne úplné 
na to, aby boli vyhodnotené v polovici trvania programu.“ 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020  

KAPITOLA 3 – HOSPODÁRSKA, SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ 

 

ÚVOD 

3.1. Zameranie programov na roky 2014 – 2020 na výkonnosť a intervenčnú logiku, o čom svedčí 
komplexnejšie podávanie správ o spoločných ukazovateľoch fondu v porovnaní s programovým 
obdobím 2007 – 2013, viedlo k rozsiahlejším a súdržnejším údajom o výkonnosti, pokiaľ ide 
o výstupy investičných opatrení a priame výsledky, ktoré sú porovnateľné v rámci programov 
a krajín. Výročné správy o vykonávaní programov sa stali výrazne lepším zdrojom informácií 
o výkonnosti. Informácie o dosiahnutých výsledkoch z hľadiska výstupov, výsledkov, jednotkových 
nákladov a miery úspešnosti sú dostupné pre všetkých občanov na platforme otvorených údajov 
politiky súdržnosti1.  

Európsky sociálny fond (ESF) a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) dosiahli do 
konca roku 2019 niektoré významné výsledky. Prostredníctvom rôznych projektov realizovaných od 
roku 2014 do roku 2019 pomohli 36,4 milióna ľudí. Z toho počtu ľudí si 4,5 milióna ľudí našlo prácu 
a 5,5 milióna ľudí získalo kvalifikáciu v dôsledku intervencie EÚ. Je sem zahrnutých aj 2,5 milióna 
osôb so zdravotným postihnutím, ako aj 5,6 milióna migrantov a účastníkov s cudzím pôvodom 
a 6,5 milióna znevýhodnených ľudí. Vykonávanie ESF a YEI stále prebieha a ukončí sa 31. 12. 2023.  

V rámci operačných programoch financovaných z ESF a YEI sa investuje do širokej škály opatrení 
zodpovedajúcich osobitným potrebám členských štátov a regiónov v oblasti rozvoja. Ukazovatele 
použité na stanovenie cieľových hodnôt a podávanie správ o výkonnosti sú prispôsobené konkrétnym 
opatreniam. Komisia sa vo svojom podávaní správ o výkonnosti na vysokej úrovni zameriava na 
spoločné ukazovatele, ktoré používajú všetky programy, pričom sa vykazujú za všetky operácie 
a agregujú sa na úrovni EÚ. Ukazovatele špecifické pre jednotlivé programy, ktoré sa síce pri 
podávaní správ Komisie na vysokej úrovni nepoužívajú, no sú rovnako dôležité pre posúdenie 
výkonnosti fondov na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, slúžia na monitorovanie výkonnosti 
konkrétneho programu. Komisia zastáva názor, že zavedený monitorovací systém umožňuje 
monitorovať skutočné vykonávanie programov, ako aj ich výkonnosť.  

3.7. Špecifické ciele, ako sú vymedzené v programovom vyhlásení VFR na roky 2014 – 2020, 
zodpovedajú tematickým cieľom (TC) uvedeným v nariadení o spoločných ustanoveniach a nariadení 
o ESF. V prípade ESF na roky 2014 – 2020 sa podkategórie v rámci rôznych tematických cieľov 
nazývajú ,,investičné priority“. Podľa článku 2 bodu 34 nariadenia o spoločných ustanoveniach 
„špecifický cieľ“ je výsledok, ku ktorému investičná priorita alebo priorita Únie prispieva 
v špecifickom národnom alebo regionálnom kontexte prostredníctvom akcií alebo opatrení 
uskutočnených v rámci takejto priority. Takéto špecifické ciele vymedzuje každý členský štát v rámci 
každej priority programu. 

POSÚDENIE VÝKONNOSTI ESF  

3.12. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.70. 

1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  
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3.19. Ako Európska komisia zdôraznila v odpovediach na osobitnú správu Európskeho dvora 
audítorov (EDA) o financovaní založenom na výkonnosti, preskúmanie výkonnosti sa uskutočnilo 
podľa požiadaviek regulačného základu prostredníctvom posúdenia ukazovateľov zahrnutých do 
výkonnostného rámca.  

V nariadení o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 sa skutočne vyžaduje, aby sa 
preskúmanie výkonnosti uskutočňovalo posúdením krokov vykonávania a ukazovateľov zahrnutých 
vo výkonnostnom rámci. Základným princípom intervencií politiky súdržnosti sa zabezpečuje 
postupný vzťah medzi finančnými ukazovateľmi a ukazovateľmi výstupov v priebehu času. V čase 
preskúmania výkonnosti by bolo príliš skoro získať (a na základe neho posúdiť) výsledky v súvislosti 
s viacročnými investíciami financovanými v rámci politiky súdržnosti. 

3.21. Mnohé z týchto obmedzení údajov sa vyriešili v súčasnom programovom období predovšetkým 
zavedením spoločných ukazovateľov výsledkov a spoločného vymedzenia pre všetky ukazovatele.  

Komisia pokračovala vo svojom úsilí o posilnenie kontrafaktuálnych hodnotení vplyvu v členských 
štátoch (napr. aktualizácia usmernení ku kontrafaktuálnemu hodnoteniu vplyvu, výmena skúseností). 
Ukončilo sa takmer 100 kontrafaktuálnych hodnotení vplyvu v rámci ESF a iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí (YEI), ktoré zahŕňali väčšinu členských štátov a zameriavali sa na 
operácie v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia a vzdelávania. Vypracúva sa systematický 
súhrn týchto dôkazov (metaanalytická štúdia), ktorý sa použije v ex post hodnotení.  

3.23. V správe Európskeho parlamentu, ktorú uvádza EDA, sa takisto zdôrazňujú zlepšenia 
v hodnotení politiky súdržnosti. „Informované zainteresované strany vo všeobecnosti súhlasia, že 
kapacita rámca, pokiaľ ide o poskytovanie dôkazov o dosiahnutých výsledkoch politiky súdržnosti 
a plnenie funkcie zodpovednosti, sa na úrovni EÚ zlepšila.“ 

Navyše podiel kontrafaktuálnych hodnotení v rámci ESF bol významne vyšší ako v rámci EFRR. 

Pokiaľ ide o metódy, poradenské centrum pre hodnotenie zistilo, že „v mnohých hodnoteniach vplyvu 
sa používajú pomerne moderné techniky, ktoré sú navrhnuté tak, aby rozlišovali účinky skúmaných 
opatrení od iných faktorov, konkrétne kontrafaktuálna analýza na odhad rozsahu účinkov, ktorá je 
teoreticky založená, s cieľom zistiť súvislosti medzi opatreniami a pozorovanými výsledkami“. 

GR pre zamestnanosť s podporou JRC (výskumného centra pre hodnotenie vplyvu) a poradenského 
centra pre hodnotenie pokračuje v budovaní hodnotiacej kapacity v členských štátoch. 

3.24. Zatiaľ čo nariadenie o rozpočtových pravidlách je hlavným referenčným bodom pre zásady 
a postupy upravujúce zostavovanie, plnenie a riadenie rozpočtu EÚ, zásady, ktorými sa Európska 
komisia riadi pri príprave nových iniciatív a návrhov a pri riadení a hodnotení existujúcich právnych 
predpisov, sa stanovujú v usmerneniach o lepšej právnej regulácii. Ako sa to vyžaduje 
v usmerneniach o lepšej právnej regulácii, Európska komisia vždy posudzuje hodnotiace kritériá 
účinnosti intervencií, ich efektívnosti, koherentnosti, relevantnosti a pridanej hodnoty EÚ. 

3.25. Ukazovatele výkonnosti sú užitočným nástrojom na monitorovanie výkonnosti programu. Môžu 
napríklad poskytnúť včasné informácie o problémoch týkajúcich sa výkonnosti/vykonávania, ktoré si 
môžu vyžadovať pozornosť. Posúdenie výkonnosti programu si však často vyžaduje ísť nad rámec 
analýzy ukazovateľov výkonnosti s cieľom zahrnúť iné relevantné kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie. Žiadny súbor ukazovateľov výkonnosti nemôže odrážať všetky relevantné aspekty 
výkonnosti programu. Preto skutočnosť, že ukazovateľ výkonnosti je (alebo nie je) na dobrej ceste 
k dosiahnutiu svojej cieľovej hodnoty, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo 
nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. 
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Komisia poskytuje svoje posúdenie pokroku ukazovateľov pri dosahovaní cieľa v programových 
vyhláseniach. Toto posúdenie sa v niektorých prípadoch líši od posúdenia EDA uvedeného v tejto 
správe z dôvodu použitia iných metodík. 

3.26. Pozri odpoveď Komisie na bod 3.71. 

3.29. Ako sa uvádza vo výročnej správe o činnosti GR pre zamestnanosť, posúdenie výkonnosti je 
založené na šiestich ukazovateľoch a zahŕňa celkové posúdenie. Fyzické ukazovatele (výstupy 
a výsledky) sú len jedným z týchto šiestich ukazovateľov. Komisia sa domnieva, že fyzické 
ukazovatele nie sú dostatočné na posúdenie výkonnosti programu a že by sa mali zohľadniť aj iné 
aspekty, ako napríklad finančná implementácia a administratívne kapacity. 

3.33. V uvedenej štúdii sa poskytla analýza programovania európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) na roky 2014 – 2020 a zdôraznilo sa, že v strategických rozhodnutiach uvedených 
v operačných programoch sa zohľadnili odporúčania pre jednotlivé krajiny. Analýza investičných 
priorít a špecifických cieľov vybraných v operačných programoch ukazuje, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny sa nielenže zohľadnili v strategických rozhodnutiach, ale že EŠIF aj naozaj 
prispievajú k ich vykonávaniu. Prepojenia medzi EŠIF a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny sú 
obzvlášť dobre rozvinuté, pokiaľ ide o aktívnu politiku trhu práce a sieťové odvetvia, menej v iných 
oblastiach politiky. 

3.40. Všeobecne možno uzavrieť, že v štúdii sa zistilo, že operácie ESF a YEI pomohli zlepšiť 
zamestnateľnosť mladých ľudí v celej Európe. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli obzvlášť relevantné 
niektoré prvky, ako je inovácia v oslovovaní cieľovej populácie, koordinácia medzi partnermi 
a holistické prístupy k zamestnanosti. V štúdii sa dospelo k záveru, že aj keď z operačného hľadiska 
trvalo istý čas, kým sa vykonávanie začalo, napredovalo dobre a malo dlhodobé pozitívne účinky na 
zamestnateľnosť. 

3.42. EÚ s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 
zaviedla nástroje na pomoc členským štátom vrátane mobilizácie zdrojov v rámci EŠIF (CRII/CRII+ 
a REACT-EU) a nástroja SURE. Z veľkej časti vďaka týmto úspešným nástrojom, ktorými sa 
podporili vnútroštátne politiky zamestnanosti, sa pokles zamestnanosti zmiernil a bol významne 
menší než vplyv na pracovný čas. 

3.45. Takmer 75 % z celkového počtu účastníkov podporených z ESF bolo buď nezamestnaných, 
dlhodobo nezamestnaných, alebo neaktívnych. Preukazuje to, že ESF je účinný nástroj na podporu 
ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. Keďže cieľové skupiny operácií aktívnych politík trhu 
práce (TC 8) okrem toho zvyčajne tvoria nezamestnaní, podiel neaktívnych je prirodzene nižší. 
V iných tematických oblastiach je ich podiel významne vyšší (68 %), napr. v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy (TC 10), vrátane napríklad žiakov a študentov. 

Pozri aj pripomienky EDA v bode 3.72.  

3.49. Ako sa zdôraznilo v štúdii na hodnotenie podpory zamestnanosti mladých ľudí z ESF2: „YEI 
a ESF preukázali značnú európsku pridanú hodnotu. Sem sú zahrnuté účinky týkajúce sa objemu 
dosiahnuté podporou intervencií, ktoré neboli financované z iných národných alebo regionálnych 
programov, a umožnením realizácie dodatočných opatrení. Značné boli aj účinky týkajúce sa rozsahu 
dosiahnuté rozšírením existujúcich opatrení a zväčšením cieľových skupín alebo sledovaním skupín, 

2 Európska komisia, 2020, Štúdia na hodnotenie podpory zamestnanosti mladých ľudí z ESF –
 záverečná správa, apríl 2020. 
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na ktoré sa nevzťahujú iné programy. Hoci účinky týkajúce sa úloh boli menej očividné, operácie 
zamerané na mladých ľudí financované z YEI a ESF mali význam pri zvyšovaní informovanosti 
v členských štátoch o situácii mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní 
ani odbornej príprave (NEET). V obmedzenejšom počte prípadov mali YEI a ESF účinky týkajúce sa 
úloh, pokiaľ ide o začleňovanie inovačných opatrení vytvorených v rámci fondov do politík 
zamestnanosti mladých ľudí.“ 

3.50. Mobilita pracovnej sily v Európskej únii rastie. V rokoch 2014 až 2018 sa podiel osôb, ktoré nie 
sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, na celkovej zamestnanosti zvýšil zo 7,1 % na 8,3 %, v čom 
určite zohrala úlohu podpora ESF.  

Počas programového obdobia 2014 – 2020 sú opatrenia mobility pracovnej sily vrátane činností siete 
EURES naprogramované v rámci tematického cieľa 8 ESF „podpora udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily“. Pri meraní mobility pracovnej sily existujú osobitné 
obmedzenia ako chýbajúce všeobecné vymedzenie.  

Nariadenie o sieti EURES (nariadenie 2016/589) je naďalej hlavným právnym základom pre 
zhromažďovanie relevantných informácií (najmä jeho článok 30), v ktorom sa od členských štátov 
vyžaduje zhromažďovanie informácií o nedostatku a nadbytku pracovnej sily. Zriadením Európskeho 
orgánu práce [nariadenie (EÚ) 2019/1149] sa Komisii a členským štátom umožní monitorovanie 
a zverejňovanie tokov a foriem mobility pracovnej sily v Únii na základe správ Európskeho orgánu 
práce, pričom využívajú štatistické údaje Eurostatu a dostupné vnútroštátne údaje.  

Komisia pokračuje vo svojej analytickej práci týkajúcej sa trendov a výziev, ktorým čelia rôzne 
kategórie mobilných pracovníkov. 

3.54. Komisia prikladá boju proti chudobe mimoriadnu váhu. Komisia v rámci svojho nástroja 
REACT-EU, ktorý je súčasťou Plánu obnovy pre Európu, navrhla, aby dodatočné zdroje, ktoré sa 
pridelili Európskemu sociálnemu fondu, boli okrem iných opatrení zamerané prioritne na opatrenia 
týkajúce sa boja proti chudobe detí.  

Komisia takisto predložila návrh odporúčania o vytvorení európskej záruky pre deti, ktoré Rada 
prijala 14. júna 2021. Prispeje k predchádzaniu sociálnemu vylúčeniu detí a boju proti nemu. 

3.55. Monitorovací systém ESF poskytuje prostredníctvom spoločných ukazovateľov všeobecné 
informácie a) o dosahu fondu na jeho najdôležitejšie cieľové skupiny prostredníctvom spoločných 
ukazovateľov výstupov a b) o najdôležitejších druhoch účinkov prostredníctvom ukazovateľov 
priamych výsledkov.  

Monitorovací systém ESF poskytuje dôslednú rovnováhu medzi informačnými potrebami na úrovni 
EÚ a údajmi, ktoré členské štáty a prijímatelia zhromažďujú z tisícov operácií. S cieľom znížiť 
administratívne zaťaženie spojené so zhromažďovaním údajov sa dôkazy o výsledkoch špecifických 
pre jednotlivé cieľové skupiny získavajú z hodnotení. 

Ťažkosti pri zhromažďovaní údajov o znevýhodnených skupinách sa zohľadnili v nových 
ustanoveniach na roky 2021 – 2027. Podávanie správ o týchto cieľových skupinách sa zjednoduší 
(používanie registrov údajov, možnosť vychádzať z informovaných odhadov). Dva osobitné 
špecifické ciele ESF+ sa budú navyše týkať príslušníkov tretích krajín a Rómov, čím sa pripraví pôda 
pre meranie ich príslušnej výkonnosti. 

3.58. V období 2021 – 2027 sa požiadavkami tematickej koncentrácie zabezpečí lepšie zameranie na 
najzraniteľnejšie skupiny. Všetky členské štáty budú musieť vyčleniť aspoň 25 % prostriedkov ESF+ 
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na sociálne začlenenie. 5 % prostriedkov ESF+ sa vyčlení na boj proti chudobe detí v členských 
štátoch s mierou rizika chudoby a sociálneho vylúčenia (AROPE) nad priemerom EÚ a 12,5 % 
prostriedkov ESF+ na opatrenia zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch s mierou mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET), nad 
priemerom EÚ. Všetky členské štáty budú navyše musieť vyčleniť aspoň 3 % svojich zdrojov zo 
zložky ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na riešenie najextrémnejších foriem chudoby. Ukazovatele 
odrážajúce zraniteľné charakteristiky účastníkov sa takisto zahrnuli do nariadenia o ESF+. 

A napokon Komisia v júni 2021 zaslala všetkým členským štátom list, v ktorom ich vyzvala na 
posilnenie investícií, ktorými sa budú riešiť potreby znevýhodnených skupín.  

3.59. Podpora programov a projektov prostredníctvom financovania v rámci politiky súdržnosti bude 
pokračovať počas programového obdobia 2021 – 2027. Pokiaľ ide konkrétne o integráciu Rómov, 
Komisia zabezpečí, že bude dostupné financovanie na podporu programov a projektov v tejto oblasti 
v súlade s prioritami uvedenými v stratégii pre Rómov. 

3.67. Nariadenie o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027 prispeje k posilneniu 
komplementarity, najmä pokiaľ ide o programovanie, vykonávanie, monitorovanie a riadenie, 
s cieľom lepšie zohľadniť cieľové skupiny, tematické deliace čiary a dostupnosť rozpočtových 
prostriedkov. Nariadenie o spoločných ustanoveniach navyše v súčasnosti zahŕňa napríklad možnosť 
podpory projektov, ktoré získali známku excelentnosti v rámci iného nástroja EÚ s financovaním 
z EFRR alebo ESF+. 

3.68. Od začiatku súčasného mandátu Komisie sa zaviedli mnohé opatrenia na posilnenie zručností, 
najmä digitálnych zručností, a to napríklad prostredníctvom programu v oblasti zručností do roku 
2020, akčného plánu digitálneho vzdelávania a európskeho digitálneho desaťročia a s využitím iného 
financovania ako z ESF+, ako je Erasmus+ a REACT-EU. Na základe usmernenia Komisie3 členské 
štáty najnovšie využívajú na investovanie do digitálnych zručností aj Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti (RRF) a svoje plány obnovy a odolnosti. 

ZÁVERY 

3.70. Komisia sa domnieva, že výstupy poskytujú správne údaje o tom, či sú investície v rámci ESF 
na dobrej ceste k splneniu svojich cieľov a dosiahnutiu očakávaných výsledkov. Výsledky sa v praxi 
prejavia až po dlhšom čase, a preto ich väčšina členských štátov nezahrnula vo výkonnostnom rámci 
na roky 2014 – 2020. Preskúmanie v polovici obdobia týkajúce sa programov na obdobie 2021 – 2027 
bude odlišné od preskúmania výkonnosti v predchádzajúcom období a bude zahŕňať kvalitatívne na 
širokej škále faktorov, ktorým sa určí výkonnosť programu na konci roku 2024. 

Pozri aj pripomienky EDA v bode 3.12. 

3.71. Keďže cieľové hodnoty, ktoré si členské štáty stanovili v programoch ESF, boli väčšinou 
založené na špecifických ukazovateľoch, Komisia sa z nich pri odhade celkových cieľových hodnôt 
EÚ nemohla vychádzať. Namiesto toho vybrala niekoľko spoločných ukazovateľov, v prípade 
ktorých existovali historické údaje z predchádzajúceho programového obdobia. Okrem toho však 
konštatovala, že tieto cieľové hodnoty bude potrebné upraviť v priebehu vykonávania, najmä 
z dôvodu zmien metodiky z predchádzajúceho obdobia do súčasného obdobia (napr. vylúčenie 

3 Európska komisia, pracovný dokument útvarov Komisie – usmernenie pre členské štáty – plány 
podpory obnovy a odolnosti – časť 1, január 2021. 
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nepriamych účastníkov). Komisia ich v tomto prípade neupravila a svoje cieľové hodnoty neupravuje, 
aby boli ľahšie dosiahnuteľné. 

Pozri aj pripomienky EDA v bode 3.26. 

3.72. Takmer 75 % z celkového počtu účastníkov podporených z ESF bolo buď nezamestnaných, 
dlhodobo nezamestnaných, alebo neaktívnych. Preukazuje to, že ESF je účinný nástroj na podporu 
ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. 

Pozri aj pripomienky EDA v bode 3.45. 

3.73. Komisia berie boj proti chudobe mimoriadne vážne. Od začiatku svojho mandátu prijala viacero 
politických opatrení a možností financovania na boj proti chudobe (detí).  

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 3.54. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

KAPITOLA 4 – PRÍRODNÉ ZDROJE 

 

ÚVOD 

4.1. Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) je určený na pomoc rybárom, aby si osvojili spôsoby 
udržateľného rybolovu, a pobrežným spoločenstvám, aby diverzifikovali svoje hospodárstvo, čím by 
sa zlepšila kvalita života na európskom pobreží. Komisia analyzuje a posudzuje výkonnosť fondu na 
úrovni opatrení. Preskúmanie príspevku fondu a jeho výsledkov v malom rozsahu je nevyhnutné 
vzhľadom na malú veľkosť fondu, mimoriadne rôznorodý charakter podporovaných činností 
a potenciál nespočetných faktorov, ktoré by mohli významne ovplyvniť hospodárenie a operačné 
prostredie odvetvia. 

Štyri ciele ENRF sú stanovené v článku 5 nariadenia o ENRF. Nie sú obmedzené na 
prispievanie k vykonávaniu spoločnej rybárskej politiky (SRP). EDA použil ukazovatele 
výkonnosti a informácie uvedené v programovom vyhlásení ENRF a vo výročnej správe o riadení 
a výkonnosti, ktoré presahujú rámec posúdenia výsledkov a úspechov ENRF, pokiaľ ide o širšie 
vplyvy na úrovni SRP. ENRF prispieva k dosiahnutiu cieľov SRP (stanovených v článku 2 nariadenia 
o SRP a v článku 28 nariadenia o SRP, pokiaľ ide o vonkajší rozmer SRP), ako sa však uvádza 
v odpovediach Komisie v tejto správe, je to len jeden z mnohých nástrojov okrem iného vrátane 
ochranných opatrení, vedeckých poznatkov o populáciách, kontrolných opatrení a opatrení na 
presadzovanie a mnohých ďalších nástrojov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov SRP. 
Okrem toho existuje mnoho ďalších vonkajších faktorov, ako sú ceny palív, dopyt na trhu, 
poveternostné podmienky, znečistenie a zmena klímy. Všetky tieto faktory, ktoré sú vzájomne 
závislé, spoločne určujú, ako sa vykonáva rybolov, a preto majú vplyv aj na dosahovanie cieľov SRP 
rôznymi, ale vzájomne závislými spôsobmi. Preto nie je možné stanoviť a preukázať žiadnu priamu 
a výlučnú príčinnú súvislosť medzi výkonnosťou ENRF a dosiahnutím celkových cieľov SRP. 

ENRF prispieva k dosahovaniu cieľov SRP poskytovaním finančnej podpory, ktorá môže 
prispieť k malým zmenám na ceste správnym smerom, napríklad pokiaľ ide o doplnenie 
politiky ochrany. Preto je nereálne očakávať, že výlučne ENRF môže významne prispieť 
k dosiahnutiu cieľov SRP. 

Najužitočnejšie informácie a údaje o vykonávaní sú tie, ktoré ukazujú, ako malé investície realizované 
z ENRF prispievajú v malom rozsahu. Preto sa týkajú počtu operácií zameraných na konkrétne 
opatrenie a súvisiacej úrovne investícií. Tento prístup sa uplatňuje vo výročných správach 
o vykonávaní ENRF, v ktorých sú zhrnuté údaje na operačnej úrovni oznámené členskými štátmi a sú 
uverejnené na webovom sídle Komisie pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti. Komisia 
takisto považuje tieto zdroje za primerané a presné na zmysluplné posúdenie výkonnosti ENRF. 

4.6. EDA použil ukazovatele výkonnosti a informácie uvedené v programových vyhláseniach ENRF 
a vo výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktoré presahujú rámec posúdenia výsledkov a úspechov 
ENRF, pokiaľ ide o širšie vplyvy na úrovni SRP. Komisia vo svojich odpovediach zdôraznila takéto 
udalosti v celej správe. 

Komisia sa domnieva, že podrobnejšie informácie o operáciách ENRF, ako sú druhy operácií, 
podrobné finančné príspevky a geografické rozdelenie, by obohatili analýzu výkonnosti fondu. 
Spojenie jediného príspevku ENRF s dosiahnutím širších cieľov SRP je však veľmi náročné. Komisia 
sa domnieva, že prínos ENRF k dosahovaniu cieľov politiky presahuje výsledky a úspechy fondu. 
Dôležitejšiu úlohu okrem toho zohrávajú aj iné faktory, ako sú skutočné právne predpisy SRP a ich 
vykonávanie, využívanie iných politických nástrojov a vonkajších faktorov, ako je vplyv zmeny 
klímy alebo znečistenie. 
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ENRF prispieva k dosiahnutiu cieľov SRP prostredníctvom pomerne skromného finančného krytia. 
Počas sedemročného obdobia 2014 – 20201 sa na dosiahnutie cieľov SRP z fondu prispelo sumou 
približne 3,5 miliardy EUR, čo predstavuje 500 miliónov EUR ročne v 27 členských štátoch EÚ. 
Vzhľadom na celkovú veľkosť ENRF môžu cielené investície, ktoré sa ním podporujú, predstavovať 
len malý príspevok. Makroúrovňové ukazovatele výsledkov nemusia dôsledne preukazovať úlohu 
ENRF pri dosahovaní cieľov SRP, ale fond je koherentnou súčasťou konzistentného súboru nástrojov, 
ktorým sa podporuje dosiahnutie cieľov politiky. 

Na posúdenie výkonnosti fondu Komisia používa príslušné informácie na úrovni priorít Únie, 
špecifických cieľov a jednotlivých operácií. Komisia okrem programových vyhlásení a výročnej 
správy o riadení a výkonnosti dôsledne používa ročné údaje na úrovni operácií, ktoré členské štáty 
nahlasujú podľa článku 97 ods. 1 písm. a) nariadenia o ENRF (údaje Infosys), a údaje, ktoré členské 
štáty nahlasujú vo svojich výročných správach o vykonávaní podľa článku 114 nariadenia o ENRF. 

ENRF je jediným fondom týkajúcim sa nariadenia o spoločných ustanoveniach s takýmto podrobným 
spoločným systémom monitorovania a hodnotenia, ktorým sa uľahčuje monitorovanie výkonnosti 
ENRF na úrovni operácií prostredníctvom systému známeho ako „Infosys“. Konkrétne ide o nástroj 
na posúdenie vplyvu podpory z ENRF na príjemcov, pričom poskytuje dôkazy na zlepšenie účinnosti, 
relevantnosti a efektívnosti verejných investícií. Takisto prispieva k zlepšeniu transparentnosti, 
získavaniu poznatkov a k zodpovednosti, čím sa stáva kľúčovým zdrojom údajov, ktoré Komisia 
zohľadňuje pri posudzovaní výkonnosti ENRF. 

4.7. Z ENRF sa poskytuje finančná podpora na pomoc pri dosahovaní cieľov SRP, podporujú sa 
z neho však aj ďalšie rovnako dôležité ciele. Okrem toho, ako sa uvádza v bode 4.6., cielené 
investície, ktoré sa ním podporujú, môžu mať len malý vplyv na výsledky, ktoré sa prejavia na úrovni 
cieľov SRP. Tieto ciele nie je možné dosiahnuť len jediným podporným nástrojom, ale sú aj 
výsledkom synergií medzi rôznymi vnútroštátnymi politikami a nástrojmi a politikami a nástrojmi 
EÚ, ako aj výsledkom špecifických vnútroštátnych alebo regionálnych kontextov. 

Komisia zdôrazňuje vplyv iných faktorov na ciele SRP, pričom mnohé z týchto faktorov majú 
vonkajšiu povahu, ako sa uvádza v bode 4.3. 

4.8. Komisia poznamenáva, že tieto špecifické ciele zodpovedajú cieľom a) a b) podľa článku 5 
nariadenia o ENRF. V článku 6 nariadenia o ENRF sa osobitné ciele vymedzujú ako prvky stanovené 
v rámci jednotlivých priorít Únie. 

4.10. Komisia sa domnieva, že toto prepojenie s TAC súvisí s výkonnosťou SRP. Pozri aj odpoveď 
Komisie na bod 4.6. 

Komisia zdôrazňuje, že cieľ b) v článku 5 nariadenia o ENRF je ďalej rozdelený na prioritu Únie 3 
a jej osobitné ciele (článok 6 nariadenia o ENRF). Cieľ b) a jeho zodpovedajúca priorita Únie 3 sa 
zameriavajú výlučne na dva osobitné ciele: zber a kontrolu údajov. 

Cieľ b) sa nezameriava na riadenie politiky ochrany rybolovných zdrojov s cieľom dosiahnuť 
udržateľné úrovne rybolovu. 

Stanovenie TAC je opatrenie na ochranu rybolovu spojené s výkonnosťou SRP. 

PÚDENIE VÝKONNOSTI ENRF 

4.14. Ukazovatele výkonnosti sú užitočným nástrojom na monitorovanie výkonnosti programu. Môžu 
napríklad poskytnúť včasné informácie o problémoch týkajúcich sa výkonnosti/vykonávania, ktoré si 
môžu vyžadovať pozornosť. Posúdenie výkonnosti programu si však často vyžaduje ísť nad rámec 
analýzy ukazovateľov výkonnosti s cieľom zahrnúť iné relevantné kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie. Žiadny súbor ukazovateľov výkonnosti nemôže odrážať všetky relevantné aspekty 
výkonnosti programu. Preto skutočnosť, že ukazovateľ výkonnosti je (alebo nie je) na dobrej ceste 

1 Správa o vykonávaní ENRF za rok 2020 (https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-
09/emff-implementation-report-2020_en.pdf). 
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k dosiahnutiu svojho cieľa, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na 
dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. 

Komisia poskytuje svoje posúdenie pokroku ukazovateľov pri dosahovaní cieľa v programových 
vyhláseniach. Toto posúdenie sa v niektorých prípadoch líši od posúdenia EDA v tejto správe 
z dôvodu použitia iných metodík. 

4.15. Komisia sa domnieva, že informácie o výkonnosti, ktoré má k dispozícii, poskytujú úplný 
a presný obraz. Ako sa uvádza v bodoch 4.1 a 4.6, Komisia poznamenáva, že ilustrácia 4.4 obsahuje 
len ukazovatele uvedené v programovom vyhlásení. 

Komisia sa domnieva, že posúdenie vplyvu reformy SRP z roku 2011, na ktoré sa EDA odvoláva 
v tomto bode, presahuje výkonnosť ENRF a príslušná analýza je v súčasnosti zastaraná. 

4.16. Komisia je presvedčená, že analýza výkonnosti ENRF by mala zahŕňať výsledky na úrovni 
politických cieľov a mala by byť založená na výstupoch, vplyvoch a finančných príspevkoch. 

Komisia uznáva, že programové vyhlásenie a výročná správa o riadení a výkonnosti sa zameriavajú 
na počet príjemcov a operácií a že programové vyhlásenie a výročná správa o riadení a výkonnosti 
nedisponujú intervenčnou logikou, na základe ktorej možno prepojiť príspevok ENRF s dosiahnutím 
politických cieľov. 

4.17. Ako sa uvádza v odpovedi Komisie na bod 4.6, vplyv, ktorý by podpora z ENRF mohla mať na 
vysokej úrovni cieľov SRP, sa má považovať za minimálny. 

4.22. Komisia vyvinula úsilie o zlepšenie rastu v tomto odvetví prijatím strategických usmernení pre 
udržateľnejšiu a konkurencieschopnejšiu akvakultúru EÚ na obdobie 2021 až 2030 [COM(2021) 236 
final] s cieľom riešiť výzvy, ktorým toto odvetvie čelí, v záujme dosiahnutia ďalšieho pokroku 
v rámci udržateľného rozvoja odvetvia. 

4.25. Komisia poznamenáva, že ENRF je nástrojom na podporu spoločnej rybárskej politiky 
a dosiahnutie všetkých jej cieľov, t. j. prispievať k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej 
udržateľnosti rybárstva. V tomto rámci aktívne podporuje biodiverzitu a morské prostredie, ako aj 
zmierňovanie škôd, ktoré spôsobuje odvetvie rybolovu. 

Komisia môže podávať správy o výdavkoch z ENRF na podporu dosahovania environmentálnych 
cieľov, zdôrazňuje však, že nie je možné odôvodnene očakávať zmenu environmentálnych 
ukazovateľov len na základe investícií z ENRF (p.m. menej ako 500 miliónov EUR súvisiacich 
s cieľmi SRP ročne za celú EÚ). 

Z ENRF sa napríklad môže podporiť vypracovanie štúdií a analýz na podporu kľúčových 
environmentálnych tém, ako je vytvorenie siete chránených morských oblastí alebo dosiahnutie 
dobrého environmentálneho stavu, ale rozsah siete chránených morských oblastí alebo úroveň 
pokroku smerom k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu vo vodách Únie nemožno riadiť 
výlučne investíciami z ENRF, ale závisí to od viacerých ďalších vonkajších faktorov a iných 
politických nástrojov na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a celosvetovej úrovni. Rámcom 
monitorovania a hodnotenia ENRF sa môže účinne opísať, koľko podpory sa pridelilo na 
environmentálne témy a koľko projektov sa podporilo. 

4.27. Komisia zdôrazňuje, že tento bod sa týka širších záležitostí spojených so SRP. ENRF je jedným 
z mnohých nástrojov, ktoré pomáhajú prispievať k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky, napríklad 
tým, že pomáhajú rybárom nakupovať selektívnejší rybársky výstroj, pridávajú hodnotu 
predchádzajúcim nechceným úlovkom a prispôsobujú prístavy, aukčné siene a prístrešky na uľahčenie 
vylodení. Podpora z ENRF vo výške 147 miliónov EUR2 bola vyčlenená na tieto opatrenia do konca 
roka 2020 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. 

2  Správa o vykonávaní ENRF za rok 2020, september 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en) 
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4.28. Zatiaľ čo ENRF prispieva k vykonávaniu SRP, na vykonávanie a plnenie cieľov SRP má vplyv 
mnoho ďalších faktorov. Odstránenie odhadzovania úlovkov a zabezpečenie úplného dodržiavania 
povinnosti vylodiť úlovky nie je možné dosiahnuť len poskytnutím podpory z ENRF. 

Okrem toho sa ukazovateľ v programovom vyhlásení týka objemu odhodených úlovkov, zatiaľ čo 
ukazovateľ vo výročnej správe o ENRF sa týka zmeny nechcených úlovkov. Objem odhodených 
úlovkov súvisí s odhadzovaním úlovkov v celom odvetví. Zníženie objemu nechcených úlovkov sa 
týka všetkých druhov úlovkov, ktoré nie sú žiaduce z mnohých dôvodov, a to napríklad 
z hospodárskych dôvodov, nielen z dôvodu odstránenia odhadzovania úlovkov. 

Členské štáty sú na čele odstraňovania odhadzovania úlovkov a zabezpečovania dodržiavania 
povinnosti vylodiť úlovky. Na tento účel musí mať vysokú prioritu skvalitňovanie selektívnych 
techník rybolovu, ktoré povedú k zabráneniu a zníženiu nechcených úlovkov, pokiaľ je to možné. 

Hoci to prekračuje rámec ENRF, Komisia poukazuje na skutočnosť, že vykonala sériu auditov 
s cieľom posúdiť vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky, čo v niektorých prípadoch viedlo k začatiu 
postupu v prípade nesplnenia povinnosti. 

4.29. Komisia zdôrazňuje, že záležitosti, ktoré EDA rieši v tomto bode, presahujú priame výsledky 
a úspechy ENRF. 

4.31. Komisia zdôrazňuje, že príspevok ENRF k dosiahnutiu tohto kľúčového cieľa SRP predstavuje 
len malú finančnú podporu a jeden z mnohých faktorov ovplyvňujúcich daný cieľ. Cieľ v oblasti 
ochrany a dosiahnutie rybolovu pri maximálnom udržateľnom výnose (MSY) presahuje výsledky 
a úspechy ENRF. 

Dosiahnutie cieľa v oblasti ochrany a rybolov na úrovni MSY podľa SRP oveľa pravdepodobnejšie 
ovplyvnia iné faktory, ako je podpora z ENRF, ako sa uvádza v bode 4.6. Tieto iné faktory veľmi 
sťažujú prepojenie daných aspektov s výkonnosťou ENRF. 

4.32. Komisia zdôrazňuje, že príspevok ENRF k dosiahnutiu tohto kľúčového cieľa SRP predstavuje 
len malú finančnú podporu a jeden z mnohých faktorov ovplyvňujúcich daný cieľ. Cieľ v oblasti 
ochrany a dosiahnutie MSY presahuje výsledky a úspechy ENRF a mal by sa skôr posudzovať na 
základe cieľov SRP. 

Komisia uznáva svoju chybu spočívajúcu v uplatnení východiskovej hodnoty 59 % na ostatné morské 
oblasti, keďže by sa mala vzťahovať len na severovýchodný Atlantik. 

4.33. Komisia sa domnieva, že tento bod presahuje výsledky a úspechy ENRF. 

Pokiaľ ide o príspevok ENRF k dosiahnutiu cieľov SRP, Komisia sa domnieva, že samotný malý 
rozpočet ENRF by nemohol mať rozhodujúci vplyv na dosiahnutie ambicióznych cieľov SRP 
v oblasti udržateľnosti, pričom ich dosiahnutie sa podporuje mnohými inými politickými nástrojmi 
a ovplyvňuje ich nespočetné množstvo vonkajších faktorov. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 4.6. 

Komisia poznamenáva, že použila údaj, v ktorom sa uvádza, že v súvislosti s 99 % rýb vylovených 
v EÚ ide o udržateľný objem, ak sa zohľadnia populácie posudzované podľa MSY a TAC, ktoré riadi 
výlučne EÚ. Tento údaj sa dôsledne používa vo všetkých predchádzajúcich oznámeniach verejnosti, 
mimovládnym organizáciám a priemyslu, ako aj v minuloročnom výročnom oznámení o rybolovných 
možnostiach. 

Pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov Fmsy, je potrebné poznamenať, že spoluzákonodarcovia sa dohodli, 
že tento cieľ v prípade viacročného plánu pre západné Stredozemie odložia najneskôr do roku 2025. 

4.34. Komisia sa domnieva, že záležitosti, ktoré sa riešia v tomto bode, presahujú výsledky a úspechy 
ENRF. 

Z najnovších dostupných informácií vyplýva, že celková rybolovná úmrtnosť sa znížila a stabilizovala 
pod úrovňou 1,2, pričom v roku 2019 sa priblížila k 1. 
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Pokiaľ ide o Stredozemné more a Čierne more, ukazovateľ rybolovnej úmrtnosti klesol z 2,2 v roku 
2020 na 2,1 v roku 2021. Hoci je to stále viac ako dvojnásobok nad udržateľnou úrovňou, došlo 
k určitému zlepšeniu. Treba takisto pripomenúť, že vplyv opatrení na riadenie prijatých v rokoch 2019 
a 2020 sa odrazí v budúcoročných údajoch, keďže monitorovacie ukazovatele sa vzťahujú na obdobie 
do roku 2018. 

4.35. Komisia sa domnieva, že záležitosti, ktoré sa riešia v tomto bode, presahujú výsledky a úspechy 
ENRF. 

Pokiaľ ide o ciele v oblasti ochrany, je dôležité poznamenať, že spoluzákonodarcovia sa dohodli, že 
tento cieľ v prípade viacročného plánu pre západné Stredozemie odložia najneskôr do roku 2025. 

Ako sa uvádza v bode 4.34, príslušné údaje o monitorovaní Stredozemného mora a Čierneho mora 
pochádzajú z roku 2018. Treba pripomenúť, že vplyv opatrení riadenia prijatých v rokoch 2019 
a 2020 sa odrazí v budúcoročných údajoch. 

4.36. Komisia zdôrazňuje, že záležitosti, ktoré sa riešia v tomto bode, presahujú výsledky a úspechy 
ENRF. Po nedávnom prijatí opatrení riadenia na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni Komisia 
s potešením oznamuje prvé náznaky pokroku v Stredozemnom mori, keďže ukazovateľ rybolovnej 
úmrtnosti sa v roku 2021 znížil. 

4.40. Komisia poznamenáva, že otázka škodlivých dotácií presahuje výkonnosť ENRF. 

4.41. Komisia súhlasí s tým, že dostupnosť vedeckých odporúčaní je nevyhnutná. 

Z ENRF sa môže podporovať zber údajov, ale nejde o jediný faktor pri zabezpečovaní úspešného 
systému zberu údajov, vedeckého poradenstva a rozhodnutí týkajúcich sa kvót. Samotná podpora 
z ENRF nie je dostatočným stimulom na riešenie problémov súvisiacich s vedeckým poradenstvom. 

4.42. Komisia sa domnieva, že tento odsek presahuje výsledky a úspechy ENRF. 

4.43. Komisia súhlasí s tým, že úspech SRP je úzko prepojený s účinnosťou systému kontroly 
rybárstva, domnieva sa však, že tento bod presahuje výsledky a úspechy ENRF. 

Revízia nariadenia o kontrole rybárstva sa uskutočnila po vyhodnotení systému kontroly Komisiou 
v roku 2015. Legislatívny návrh je predmetom rokovaní medzi Európskym parlamentom a Radou. 
Komisia medzitým naďalej zabezpečuje úplné vykonávanie súčasných pravidiel týkajúcich sa 
kontroly v členských štátoch, vykonáva cielené štúdie, akčné plány, administratívne vyšetrovania, 
pilotné projekty EÚ, skúma porušenia pravidiel a veľmi úzko spolupracuje s Európskou agentúrou pre 
kontrolu rybárstva. Podpora z ENRF predstavuje len veľmi malú časť nepretržitého fungovania 
systému kontroly rybárstva EÚ. 

4.44. Komisia poukazuje na to, že stanovenie kvantitatívnych ukazovateľov na meranie účinnosti 
systémov kontroly rybolovu členských štátov je mimoriadne zložité. Príslušným cieľom ENRF je 
podporovať vykonávanie SRP, pokiaľ ide o zber údajov a kontrolu rybárstva, a nie dosiahnuť účinný 
systém kontroly výlučne prostredníctvom podpory z ENRF. 

V hodnotení ex post ENRF sa preskúma účinnosť a vplyv fondu, a to aj pokiaľ ide o kontrolu. 

ZÁVERY 

4.45. Komisia zdôrazňuje, že malý finančný príspevok z ENRF treba vnímať v kontexte iných 
politických nástrojov a nespočetného množstva vonkajších faktorov ovplyvňujúcich SRP, ako uvádza 
vo svojej odpovedi na bod 4.6. Úspechy SRP vo veľkej miere závisia od týchto iných nástrojov 
a faktorov. 

Možno preukázať, že prostredníctvom EFNR sa podporujú ciele SRP, a to cielene a postupne. 
Samotný vplyv ENRF nie je dostatočný na to, aby reálne ovplyvnil ukazovatele výsledkov na úrovni 
SRP. Komisia využila informácie, ktoré má k dispozícii, na vyčíslenie toho, ako ENRF prispel 
k dosiahnutiu cieľov SRP, a to poskytnutím údajov o počte operácií a pridelených finančných 
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prostriedkoch na podporu opatrení ENRF. Komisia prostredníctvom analýzy vo výročných správach 
o vykonávaní ENRF posudzuje, akým spôsobom to prispieva k dosahovaniu cieľov SRP. 

Komisia monitoruje výkonnosť ENRF na oveľa vyššej úrovni podrobnosti v porovnaní so 
všeobecným vplyvom na ciele SRP. Komisia priebežne monitoruje pokrok s cieľom zabezpečiť riadne 
finančné hospodárenie a každý rok sa stretáva s jednotlivými členskými štátmi na osobitnom 
výročnom hodnotiacom zasadnutí, pričom využíva túto príležitosť na zdôraznenie neuspokojivého 
vývoja a spustenie nápravných opatrení. 

4.46. Komisia využila najnovšie informácie, ktoré má k dispozícii, na vyčíslenie toho, ako ENRF 
prispieva k dosiahnutiu cieľov SRP, a to najmä prepojením počtu operácií za rok a pridelených 
finančných prostriedkov z fondu na podporu dosiahnutia týchto cieľov. 

Komisia sa domnieva, že informácie o výkonnosti by mali zahŕňať výstupy, výsledky, vplyvy 
a finančné príspevky s cieľom poskytnúť úplný a presný obraz riadneho finančného hospodárenia 
ENRF. 

Je však mimoriadne ťažké prepojiť jediný príspevok ENRF s dosiahnutím všeobecných cieľov SRP. 

4.47. Komisia sa domnieva, že s cieľom poskytnúť úplný obraz a zmysluplné posúdenie výkonnosti 
programu musia byť programové vyhlásenia a výročné správy o riadení a výkonnosti doplnené údajmi 
na úrovni operácií, ktoré sú špecifické pre rámec monitorovania a hodnotenia ENRF. 

Komisia však uznáva, že prínos ENRF k dosiahnutiu cieľov SRP by sa mohol jasnejšie 
zdokumentovať. Táto chýbajúca dokumentácia sťažila účinnosť auditu výkonnosti ENRF, keďže 
očakávania týkajúce sa otázky, čo možno dosiahnuť pomocou podpory z ENRF na úrovni SRP, môžu 
byť výrazne nadhodnotené bez toho, aby sa uznala škála faktorov, ktoré majú vplyv na dosiahnutie 
cieľov SRP. Komisia to zohľadnila na základe skúseností získaných v súvislosti s monitorovaním 
ENRAF. 

Pokiaľ ide o ďalšie zdroje informácií, pozri našu odpoveď na bod 4.6. 

4.48. Komisia sa domnieva, že hodnotenie EDA presahuje výsledky a úspechy ENRF a posúdenie 
výkonnosti samotnej SRP. 

Hoci investície z ENRF pomáhajú pri dosahovaní požadovaného stavu ochrany, je nerealistické, aby 
sa tento stav dosiahol výlučne prostredníctvom nich. 

Podobne ENRF nie je jedinou hnacou silou, ktorou sa odstraňujú negatívne vplyvy rybolovných 
činností na ekosystém. 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na body 4.31 až 4.36. 

4.50. Komisia zdôrazňuje, že rozsah vedeckých odporúčaní presahuje výsledky a úspechy ENRF. 
Samotná dostupnosť podpory z ENRF nepostačuje na vyriešenie obmedzení údajov, ktoré nesúvisia 
len s nedostatkom údajov, ale ich príčinou sú aj nestabilné alebo zastarané modely v dôsledku rýchlo 
sa meniacich situácií. 

4.51. Komisia poukazuje na to, že ENRF prispieva k zlepšeniu systému kontroly rybárstva, ale jeho 
výkonnosť presahuje výsledky a úspechy ENRF. 

Účinnosť, výsledky a vplyv fondu, a to aj pokiaľ ide o kontrolu, sa budú podrobnejšie posudzovať 
v rámci hodnotenia ex post ENRF (článok 57 nariadenia o spoločných ustanoveniach), a to na základe 
informácií poskytnutých členskými štátmi. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

KAPITOLA 5 – BEZPEČNOSŤ A OBČIANSTVO 

 

ÚVOD 
 
Hlavným cieľom nástroja Fondu pre vnútornú bezpečnosť – hranice a víza (ďalej len „nástroj ISF –
 hranice a víza“) je prispieť k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii a zároveň zaručiť 
voľný pohyb v rámci nej a uľahčiť legitímne cestovanie. Zahŕňa to účinné spracúvanie schengenských 
víz podporou spoločnej vízovej politiky a dosiahnutie jednotnej a vysokej úrovne kontroly vonkajších 
hraníc. 
Riadenie migračných tokov a hrozieb v oblasti bezpečnosti predstavuje výzvu, ktorú členské štáty 
nemôžu riešiť samostatne. Niektoré členské štáty v skutočnosti nesú veľkú záťaž vzhľadom na svoju 
zemepisnú polohu a dĺžku vonkajších hraníc Únie, ktoré musia riadiť. V súvislosti so zrušením 
kontrol na vnútorných hraniciach je o to viac potrebné zabezpečiť, aby boli vonkajšie hranice účinne 
chránené. Vyžaduje si to spoločné opatrenia na účinnú kontrolu vonkajších hraníc Únie vrátane 
podpory príslušných informačných systémov: SIS II (Schengenský informačný systém), VIS (vízový 
informačný systém), Eurodac (identifikácia žiadateľov) a Eurosur (európsky systém hraničného 
dozoru). Zásada solidarity a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, ale aj 
medzi členskými štátmi a EÚ je preto podstatou spoločných politík v oblasti azylu, prisťahovalectva 
a riadenia vonkajších hraníc. 

Riadenie vonkajších hraníc EÚ a bezpečnosť EÚ si vyžadujú významné zdroje a schopnosti členských 
štátov. Zlepšená operačná spolupráca a koordinácia, ktorá zahŕňa zhromažďovanie zdrojov 
v oblastiach ako odborná príprava a zariadenia, vytvára úspory z rozsahu a synergie, a tým 
zabezpečuje účinnejšie využívanie verejných prostriedkov a posilňuje solidaritu, vzájomnú dôveru 
a rozdelenie zodpovednosti v oblasti spoločných politík EÚ medzi členskými štátmi. 

Správy o výkonnosti vykonávaného fondu sa podávajú pravidelne. V rámci existujúcich nariadení sa 
od členských štátov a Komisie vyžaduje vykonávať priebežné hodnotenia a ex post hodnotenia. Údaje 
z monitorovania, ktoré členské štáty zhromažďujú a predkladajú Komisii vo svojich výročných 
správach o vykonávaní, poskytujú prehľad o pokroku pri vykonávaní fondu, zatiaľ čo v hodnoteniach 
sa posudzuje vplyv podpory. Priebežné hodnotenie nástroja ISF – hranice a víza bolo ukončené 
v júni 2018. Vzhľadom na neskoré prijatie nariadení, ktoré spôsobilo neskorý začiatok vykonávania 
programu, priebežné hodnotenie poskytlo iba úplne prvé posúdenie počiatočného vykonávania 
nástroja ISF – hranice a víza. Ex post hodnotenie Komisie, ktoré je naplánované na konci júna 2024, 
poskytne oveľa komplexnejšie posúdenie výkonnosti nástroja ISF – hranice a víza. 
 
POSÚDENIE VÝKONNOSTI NÁSTROJA ISF – HRANICE A VÍZA 
 
5.10. Ukazovatele výkonnosti sú užitočným nástrojom na monitorovanie výkonnosti programu. Môžu 
napríklad poskytnúť včasné informácie o problémoch týkajúcich sa výkonnosti/vykonávania, ktoré si 
môžu vyžadovať pozornosť. Posúdenie výkonnosti programu si však často vyžaduje ísť nad rámec 
analýzy ukazovateľov výkonnosti s cieľom zahrnúť iné relevantné kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie. Žiadny súbor ukazovateľov výkonnosti nemôže odrážať všetky relevantné aspekty 
výkonnosti programu. Preto skutočnosť, že ukazovateľ výkonnosti je (alebo nie je) na dobrej ceste 
k dosiahnutiu svojej cieľovej hodnoty, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo 
nie je) na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. Komisia poskytuje svoje posúdenie pokroku 
ukazovateľov pri dosahovaní cieľa v programových vyhláseniach. Toto posúdenie sa v niektorých 
prípadoch líši od posúdenia EDA v tejto správe z dôvodu použitia iných metodík. 
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Keďže členské štáty budú pokračovať vo vykonávaní nástroja ISF – hranica a víza do konca roka 
2022 a oneskorené podávanie správ o údajoch o výkonnosti je bežnou praxou, akékoľvek posúdenie 
úspešnosti v tejto fáze musí byť orientačné a pravdepodobnosť splnenia cieľovej hodnoty treba 
posúdiť v dvojročnej perspektíve. 

5.11. Výročná správa o riadení a výkonnosti a programové vyhlásenie obsahujú agregované údaje na 
úrovni EÚ. Na posúdenie pridelených prostriedkov podľa členského štátu je preto potrebné zohľadniť 
údaje poskytnuté členskými štátmi buď v účtovných závierkach, alebo vo výročných správach 
o vykonávaní. 

5.13. Informácie o hospodárnosti a efektívnosti programov zvyčajne nie sú každoročne k dispozícii. 
Tieto aspekty vo veľkej miere vychádzajú z regulačného rámca a merajú sa dlhodobejšie. 
Skutočnosť, že mnohé ukazovatele sa týkajú výstupov, je upravená príslušným nariadením. 
Vykonávanie nástroja ISF – hranice a víza bude pokračovať do konca roku 2022. Členské štáty 
predložia Komisii ex post hodnotenie do 31. decembra 2023. 
 
5.14. Komisia by chcela upozorniť, že ani v nariadení č. 516/2014, ani v prílohe IV k nariadeniu 
č. 516/2014, v ktorých sa stanovujú spoločné ukazovatele, sa ukazovatele neklasifikujú ako 
ukazovatele výstupov alebo výsledkov. Preto tvrdenie, že „[V]iac než polovica (7 z 12) ukazovateľov 
nástroja ISF – hranice a víza uverejnených vo výročnej správe o riadení a výkonnosti a programových 
vyhláseniach sú ukazovatele výstupov“, je založené na klasifikácii EDA, a nie na nariadení. 
 
V nariadení o nástroji ISF – hranice a víza sa nevyžaduje podávanie správ o dosahovaní operačných 
cieľov. Členské štáty však predložia Komisii ex post hodnotenie do 31. decembra 2023. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov ex post hodnotenie do 30. júna 2024. 
Podľa legislatívneho rámca členské štáty v rokoch 2021 a 2022 stále čerpajú finančné prostriedky. 
Výsledky súvisiace s týmito akciami sa prirodzene prejavia až po roku 2020. 
 
Komisia by okrem toho rada poukázala na to, že viacero členských štátov podáva správy 
o ukazovateľoch až po ukončení projektov. To by mohlo vytvoriť falošný dojem, že sa nedosiahol 
žiadny pokrok pri dosahovaní cieľových hodnôt, zatiaľ čo projekty sa v praxi realizujú, pričom správy 
sa podávajú až po ich ukončení. 
 
5.15. Komisia sa domnieva, že vo výročnej správe o riadení a výkonnosti sa poskytuje vyvážený 
prehľad vývoja. Ako sa vysvetľuje v metodickej poznámke, ukazovatele sú vybrané na základe 
kritérií, ako je dostupnosť údajov a relevantnosť. Pokrok pri dosahovaní cieľovej hodnoty nie je 
kritériom pre zahrnutie. 
 
Viacero členských štátov podáva správy o ukazovateľoch až po ukončení projektov. To by mohlo 
vytvoriť falošný dojem, že sa nedosiahol žiadny pokrok pri dosahovaní cieľových hodnôt, zatiaľ čo 
projekty sa v praxi realizujú, pričom správy sa podávajú až po ich ukončení. 
 
5.16. Členské štáty si môžu samy vybrať, kedy vykonajú projekty v rámci svojich viacročných 
programov. To vedie k nevyhnutne rozdielnej výkonnosti medzi členskými štátmi. 

Pokiaľ ide o tri krajiny (Francúzsko, Slovinsko, Nórsko), ktoré vykázali výnimočný rozvoj činností 
konzulárnej spolupráce, treba poznamenať, že väčšina členských štátov a krajín pridružených 
k schengenskému priestoru si nestanovila cieľovú hodnotu. 

5.17. Komisia sa domnieva, že všetky zahrnuté ukazovatele výkonnosti sú vo všeobecnosti relevantné 
pre ciele programu. Cieľom nástroja ISF je „prispievať“ k dosiahnutiu tohto cieľa („prispievať 
k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii“), nie ho dosiahnuť samostatne. Ukazovatele sú 
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nástrojom na posúdenie tohto príspevku EÚ, ale samy osebe na to nestačia. Ako uviedol Dvor 
audítorov, úsilie o dosiahnutie cieľa môžu ovplyvniť vonkajšie faktory a tieto faktory nemožno merať 
ukazovateľom, ale až ex post v čase hodnotenia. 

Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

V tejto súvislosti je vzhľadom na povahu cieľov nástroja ISF ťažké vykonať prognózu z dôvodu 
veľkej nestálosti relevantných vonkajších faktorov vrátane politickej situácie v hlavných tretích 
krajinách tranzitu a pôvodu neregulárnej migrácie, migračnej krízy vyvolanej vojnou v Sýrii a vývoja 
pandémie COVID-19. 

5.20. Priebežné hodnotenie poskytuje pozitívne posúdenie výkonnosti nástroja ISF – hranice a víza: 
„Fond účinne prispieva k vykonávaniu spoločnej vízovej politiky EÚ. Uľahčil legitímne cestovanie. 
Výmena informácií a činnosti v oblasti odbornej prípravy prispeli k jednotnému vykonávaniu acquis 
EÚ v oblasti vízovej politiky. Fond mal kľúčový význam pre vývoj IT systémov podporujúcich 
spoločnú vízovú politiku“. 
 
Pozri aj odpoveď na bod 5.15. 
 
5.21. Pozri odpoveď na bod 5.10. 
Ďalej je potrebné poznamenať, že niektoré členské štáty ešte len majú podať správy o počte 
vyškolených zamestnancov a hodín odbornej prípravy, keďže by tak urobili až po skončení 
projektu(-ov). 
 
5.23. Pokiaľ ide o odbornú prípravu príslušníkov pohraničnej stráže, agentúry eu-LISA a CEPOL 
podporované Komisiou už navrhli kurzy odbornej prípravy, moduly a webináre o systéme SIS 
(technické, operačné a právne aspekty). Takáto odborná príprava je v súčasnosti špecificky zameraná 
na prípravy na spustenie prevádzky vylepšeného systému SIS začiatkom roku 2022. Pokiaľ ide 
o členské štáty, všetky vypracovali národné programy s cieľom pripraviť používateľov na spustenie 
prevádzky vylepšeného systému SIS. 

5.24. Prijímajú sa opatrenia na riešenie tohto problému. 

5.25. Komisia sa domnieva, že dosiahnutie cieľovej hodnoty nie je nevyhnutne nepravdepodobné. 

5.27. EUROSUR je rámec pre výmenu informácii a spoluprácu medzi členskými štátmi a agentúrou 
Frontex na zlepšenie situačnej informovanosti a zvýšenie schopnosti reagovať na vonkajších 
hraniciach. 

5.30. Zavedenie a údržba informačných systémov EÚ si vyžadovala značné investície EÚ aj 
zúčastnených štátov schengenského priestoru. 
 
Komisia nemá zákonnú povinnosť podávať komplexné správy o celkových nákladoch. 
Náklady na vývoj prepracovaného systému SIS, systému EES a systému ETIAS sú však uvedené 
v legislatívnych finančných výkazoch [COM(2016) 194 pre systém EES, COM(2016) 731 pre systém 
ETIAS a COM(2016) 881, COM(2016) 882, COM(2016) 883 pre prepracovaný systém SIS]. 
 
ZÁVERY 
 
5.32. Výkonnosť nástroja ISF – hranice a víza na úrovni jednotlivých členských štátov a celkovo 
prirodzene ovplyvňujú vonkajšie faktory, ako je politický vývoj. 
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Komisia sa domnieva, že všetky zahrnuté ukazovatele výkonnosti sú vo všeobecnosti relevantné pre 
ciele programu. Údaje o ukazovateľoch by sa mali vždy analyzovať v spojitosti s ďalšími 
kvantitatívnymi a kvalitatívnymi informáciami s cieľom posúdiť výkonnosť programu. 

V ex post hodnotení sa posúdi, do akej miery program dosiahol všeobecný cieľ prispievať k vysokej 
úrovni bezpečnosti v EÚ. 

5.33. Komisia konštatuje, že percentuálny podiel 55 % prostriedkov pridelených na vnútroštátne 
programy, ktoré sa vyplatili, sa vzťahuje na koniec roka 2020, t. j. dva roky pred koncom obdobia 
vykonávania. Preto je pravdepodobné, že mnohé výsledky sa prejavia v posledných dvoch rokoch 
obdobia vykonávania. 

5.34. Komisia sa domnieva, že výročná správa o riadení a výkonnosti poskytuje vyvážený prehľad 
vývoja prostredníctvom využitia ukazovateľov, pre ktoré už existuje spoľahlivý súbor údajov 
(pozri pripomienky k bodu 5.15). 
 
Podľa legislatívneho rámca členské štáty v rokoch 2021 a 2022 stále čerpajú finančné prostriedky. 
Výsledky súvisiace s týmito akciami sa prirodzene prejavia až po roku 2020. 
 
Komisia by okrem toho rada poukázala na to, že viacero členských štátov nepodáva správy 
o ukazovateľoch týkajúcich sa projektov, ktoré sa ešte realizujú. Takéto ukazovatele by aktualizovali 
po ukončení projektov. To by mohlo vytvoriť falošný dojem, že sa nedosiahol žiadny pokrok pri 
dosahovaní cieľových hodnôt, zatiaľ čo projekty sa v praxi realizujú, pričom správy sa podávajú až po 
ich ukončení. 
 
5.35. Členské štáty ešte len podajú úplné správy o príslušných počtoch hodín odbornej prípravy, 
keďže by tak urobili až po skončení daného projektu (-ov), pričom obdobie vykonávania stále 
prebieha. 
 
Priemerný počet hodín odbornej prípravy treba posudzovať spoločne s inými prvkami, aby bolo 
možné vyvodiť záver. V ex post hodnotení sa posúdi skutočný príspevok fondu k jednotnému 
uplatňovaniu acquis. 
 
5.36. Tento záver súvisí s odporúčaniami, ktoré EDA vydal vo svojej osobitnej správe č. 20/2019 za 
rok 2019, ktorých vykonávanie prebieha. 
 
Komisia prijala všetky príslušné opatrenia na zlepšenie nástrojov kontroly kvality údajov. 
Odborná príprava na úrovni členských štátov sa poskytuje prostredníctvom viacerých akcií v rámci 
nástroja ISF – hranice a víza. 
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ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

KAPITOLA 6 – GLOBÁLNA EURÓPA 

 

ÚVOD 

6.1. Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) je prostriedkom, ktorým EÚ podporuje reformy v regióne 
rozširovania finančnou a technickou pomocou od roku 2007. Finančné prostriedky v rámci nástroja 
IPA slúžia na budovanie kapacít prijímateľov počas prístupového procesu, čo má za následok 
progresívny a pozitívny vývoj v regióne. 

Komisia neustále zlepšuje svoj prístup k posudzovaniu výkonnosti vonkajších nástrojov na úrovni 
programov aj na úrovni intervencie a svoje podávanie správ o dosiahnutom pokroku. Výkonnosť 
nástrojov sa meria pomocou rôznych nástrojov vrátane ukazovateľov a posudzovania výkonnosti 
v programových vyhláseniach k návrhu rozpočtu, monitorovania orientovaného na výsledky 
a ukazovateľov zahrnutých vo výročnej správe o využívaní nástrojov Európskej únie na financovanie 
vonkajšej činnosti, ako aj hodnotení na úrovni projektov/programov a na strategickej úrovni. Pokiaľ 
ide o programové vyhlásenia k návrhu rozpočtu, nástroj IPA dosahuje pokrok smerom k splneniu 
svojich cieľov. Ako príklad môže poslúžiť ukazovateľ podnikania, v prípade ktorého boli dosiahnuté 
čiastkové ciele a výkonnosť je na dobrej ceste. Značný pokrok sa dosiahol aj v niektorých kľúčových 
oblastiach, najmä v tých, ktoré súvisia s odvetvím poľnohospodárstva, kde viacero hospodárskych 
subjektov je na dobrej ceste postupne sa priblížiť normám EÚ alebo už dokonca dosiahli svoje ciele. 
Komisia na základe svojich skúseností podnikla ďalšie kroky s cieľom vypracovať meranie 
výkonnosti vo všetkých oblastiach podpory z nástroja IPA. V prípade nástroja IPA III, ktorý je 
nástupníckym programom nástroja IPA II, Komisia navrhla novú kombináciu ukazovateľov vplyvu 
a ukazovateľov výsledkov/výstupov s cieľom presnejšie zohľadniť posúdenie výkonnosti v kľúčových 
oblastiach intervencie, aby sa dosiahli jeho ciele. Komisia zverejňuje komplexné informácie 
o výkonnosti vo svojej výročnej správe o vykonávaní nástrojov EÚ na financovanie vonkajšej 
činnosti. 

POSÚDENIE VÝKONNOSTI PROGRAMU IPA II 

6.11. Ukazovatele výkonnosti sú užitočným nástrojom na monitorovanie výkonnosti programu. Môžu 
napríklad poskytnúť včasné informácie o problémoch v oblasti výkonnosti/vykonávania, ktoré si 
môžu vyžadovať pozornosť. Posudzovanie výkonnosti programu si však často vyžaduje ísť nad rámec 
analýzy ukazovateľov výkonnosti, aby sa zahrnuli ďalšie relevantné kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie. Žiadny súbor ukazovateľov výkonnosti nemôže odrážať všetky relevantné aspekty 
výkonnosti programu. Preto skutočnosť, že ukazovateľ výkonnosti je (alebo nie je) na dobrej ceste 
k dosiahnutiu svojho cieľa, nemusí nevyhnutne znamenať, že samotný program je (alebo nie je) na 
dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. 

Komisia poskytuje svoje hodnotenie pokroku ukazovateľov pri dosahovaní cieľa v programových 
vyhláseniach. Toto posúdenie sa v niektorých prípadoch líši od posúdenia Dvora audítorov uvedeného 
v tejto správe z dôvodu použitia rôznych metodík. 

6.12. Komisia pripomína vymedzenie ukazovateľov výsledkov v glosári oficiálnej rozvojovej pomoci, 
ktoré Komisia považuje za uplatniteľné v tomto prípade: „Plánované alebo dosiahnuté krátkodobé 
a strednodobé účinky výstupov intervencie zvyčajne vyžadujúce kolektívne úsilie partnerov. Výsledky 
vyjadrujú zmeny v podmienkach rozvoja, ku ktorým dochádza medzi dovŕšením výstupov 
a dosiahnutím vplyvu.“ Komisia nemá výlučnú kontrolu nad dosahovaním pokroku, a preto 
nepovažuje väčšinu ukazovateľov za ukazovatele výstupov, ale skôr za ukazovatele výsledkov. 
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6.13. Pokrok pre každý ukazovateľ je uvedený vo verejne prístupnom programovom vyhlásení nástroja 
IPA II. Komisia takisto poskytla svoje posúdenie pokroku dosiahnutého pri každom ukazovateli 
programových vyhlásení. Z tohto posúdenia vyplýva, či ukazovateľ je alebo nie je na dobrej ceste 
k dosiahnutiu cieľa, a uvádza sa v ňom, či sa dospelo k pokroku v porovnaní so základným scenárom. 

Dosahovanie ambicióznych cieľov nie je pod úplnou kontrolou Komisie. Existuje mnoho vonkajších 
faktorov, ktorých vplyv by mohol viesť k tomu, že cieľ stanovený pred siedmimi rokmi nebude 
splnený v plnej miere. 

6.14. Pokiaľ ide o ukazovateľ priemerného vývozu/dovozu, výpočet poskytol priamo Eurostat na 
požiadanie pre tento konkrétny prípad. Použité údaje sú verejne dostupné na webovom sídle 
Eurostatu. 

6.20. Hodnotenie v polovici trvania sa uskutočnilo na začiatku obdobia vykonávania a sektorový 
prístup, ktorý bol inováciou v rámci nástroja IPA II, ešte nemal dostatok času na preukázanie svojho 
plného potenciálu. 

6.22. Nepriamym riadením s prijímateľskou krajinou sa prijímatelia v rámci nástroja IPA II nabádajú 
k tomu, aby prevzali zodpovednosť za vykonávanie finančnej podpory EÚ a zároveň budovali 
kapacity miestnej správy na hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ. Vykonávanie programov 
prostredníctvom nepriameho riadenia s prijímateľskou krajinou si vyžaduje dlhšie prípravy, a to aj 
z dôvodu uskutočňovania kontrol kvality, ktoré vykonávajú delegácie EÚ počas postupov verejného 
obstarávania. V rámci nástroja IPA II a na základe výsledkov hodnotenia nástroja IPA II v polovici 
trvania (vykonaného na začiatku programového obdobia) sa nepriame riadenie s prijímateľskou 
krajinou uplatňovalo selektívnejšie s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnováhu medzi požiadavkou 
využívať tento spôsob vykonávania ako nástroj budovania kapacít na jednej strane a potrebou 
rýchlejšie poskytovať finančnú pomoc na strane druhej. 

V Turecku sa nahromadenie nezrealizovaných výdavkov od roku 2018 postupne znižovalo 
v nadväznosti na opatrenia, ktoré prijala Komisia a Turecko. Pozastavenie postupov verejného 
obstarávania zo strany Albánska bolo krátkodobé a trvalo menej ako dva mesiace. 

6.27. Komisia uznáva zistené nedostatky v monitorovaní. Boli identifikované v štyroch z jedenástich 
hodnotení. V rámci nástroja IPA II sa vynaložilo značné úsilie na vymedzenie príslušných 
merateľných ukazovateľov. 

V metodike monitorovania orientovaného na výsledky sa posudzuje dosahovanie výsledkov (od 
výstupov). 

Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení posilňuje 
monitorovanie vykonávané implementujúcimi partnermi a prevádzkovými manažérmi. 

Okrem monitorovania orientovaného na výsledky a hodnotení monitorujú delegácie pokrok 
v realizácii projektov návštevami na mieste, čo sa meria pomocou ukazovateľov v rámci kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti. 

6.28. Komisia riadne posúdi všetky závery externého hodnotenia. V rámci pre lepšiu právnu reguláciu 
sa vyžadujú pracovné dokumenty útvarov Komisie, v ktorých sa v samostatnom dokumente 
formalizuje hľadisko Komisie v súvislosti so zisteniami a závermi, ku ktorým sa dospelo v externých 
hodnoteniach. Nie všetky externé hodnotiace štúdie však vedú k vypracovaniu pracovných 
dokumentov útvarov Komisie, to ale neznamená, že závery externých hodnotení sa neposudzujú. 

Po zverejnení každého externého hodnotenia sa vypracuje nadväzujúci akčný plán, v ktorom útvary 
prijmú alebo odmietnu odporúčania z hodnotenia. Pre Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú 
politiku a rokovania o rozšírení je poučenie vyplývajúce z funkcie hodnotenia založené najmä na 
mnohých operatívnych a strategických hodnoteniach, ktoré sa uskutočňujú a zverejňujú, hoci nie 
všetky vedú k zverejneniu formálneho pracovného dokumentu útvarov Komisie. 
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Komisia si bola vedomá určitých nedostatkov v hodnotení v oblasti správy hospodárskych záležitostí 
a konkurencieschopnosti MSP a prijala rozhodnutie o tom, do akej miery boli závery hodnotenia 
ovplyvnené nedostatkami v procese hodnotenia. Napriek známym nedostatkom sa závery externého 
hodnotenia považovali za platné. 

6.29. Pozri odpoveď na bod 6.12. 

6.34. Proces politických reforiem ovplyvnila aj pandémia ochorenia COVID-19. 

6.36. Ukazovateľ bol po jednom roku zrušený, keďže v dôsledku jeho formulácie („Percentuálny 
podiel tvorby politiky a reformných procesov súvisiacich s pristúpením, pri ktorých sa účinne 
konzultuje občianska spoločnosť“) nebol v kontexte nástroja IPA merateľný. Komisia však 
zabezpečuje pravidelné konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti v rámci procesu politiky 
rozširovania a podporuje ich účasť na procesoch tvorby politík. 

6.39. Politická vôľa je nevyhnutnou podmienkou akýchkoľvek právnych a ústavných reforiem. 
Komisia spolupracuje s partnermi zo západného Balkánu na politickej a technickej úrovni, ako aj 
s príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť uvedené reformy. Komisia poskytuje aj technickú pomoc 
na podporu navrhovania reforiem. 

6.41. Komisia považuje štyri z týchto ukazovateľov za ukazovatele nachádzajúce sa na dobrej ceste 
k dosiahnutiu cieľa na rok 2023 a zvyšných sedem ukazovateľov za ukazovatele dosahujúce mierny 
pokrok, ako sa uvádza v programovom vyhlásení nástroja IPA II[1]. 

Neexistuje povinnosť zahrnúť ukazovateľ pre každý aspekt v rámci daného cieľa. Komisia sa skôr 
snažila obmedziť počet ukazovateľov v súlade s inštitucionálnym usmernením. 

6.43. Turecko zatiaľ dosiahlo jeden zo svojich cieľov a keďže nástroj IPARD II sa vykonáva v rámci 
systému N + 3, Komisia považuje za pravdepodobné, že väčšina cieľov sa dosiahne do konca roka 
2023. 

6.46. Nedávne skúsenosti ukazujú, že tempo reforiem a zosúlaďovania s acquis závisí od mnohých 
faktorov a že zhoršenie v niektorých rokoch nie je vhodným indikátorom na predpovedanie 
dosiahnutia alebo nedosiahnutia pokroku v budúcnosti. 

Bosna a Hercegovina a Kosovo majú v „počiatočnej fáze“ viac kapitol než ostatné krajiny, keďže ich 
dohody o stabilizácii a pridružení nadobudli platnosť len nedávno (2015 a 2016). 

V rámci nástroja IPA III bude zložený ukazovateľ zosúlaďovania právnych predpisov s acquis Únie 
obsahovať jasný základný scenár, cieľ a míľniky. 

6.48. Základný scenár na posúdenie pokroku je stanovený na začiatku programového obdobia na 
úrovni nula a konečný cieľ je stanovený pre rok 2023. Komisia považuje za pravdepodobné, že cieľ sa 
dosiahne v termíne. 

ZÁVERY 

6.52. Reakcie nástroja IPA na nepredvídané krízy, napríklad najnovšia finančná reakcia na pandémiu 
ochorenia COVID-19, sa realizovali prostredníctvom priameho riadenia alebo nepriameho riadenia 
s medzinárodnými organizáciami. 

V porovnaní s priamym riadením sleduje nepriame riadenie s prijímateľskou krajinou ďalší cieľ, a to 
pripraviť krajiny na budúce členstvo v EÚ. Komisia sa preto domnieva, že pri posudzovaní 

(Poznámka pod čiarou Komisie k bodu 6.41) 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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výkonnosti nepriameho riadenia s prijímateľskou krajinou by sa malo riadne zohľadniť učenie sa 
v praxi a iné prínosy, ktoré pre prijímateľov má spravovanie prostriedkov IPA. 

6.53. Podpora EÚ prispieva k reformnému procesu, za ktorý nesú zodpovednosť príslušné orgány. Za 
zavádzanie reforiem nesú zodpovednosť vnútroštátne orgány a zabezpečenie ich zavádzania závisí od 
viacerých faktorov (napr. politická vôľa, vnútroštátne kapacity atď.), a teda nielen od nástroja IPA. 
Zavádzanie reforiem je takisto dlhodobým procesom. Spomalila ho aj pandémia ochorenia COVID-
19. 

6.54. Komisia považuje za pravdepodobné, že ukazovatele dosiahnu cieľ na rok 2023. 

6.55. V rámci nástroja IPA III bude zložený ukazovateľ zosúlaďovania právnych predpisov s acquis 
Únie obsahovať jasný základný scenár, cieľ a míľniky. 

 

 

 

277



ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 
O VÝKONNOSTI ROZPOČTU EÚ – STAV NA KONCI ROKA 2020 

 KAPITOLA 7 – KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÍ 

 

PRIPOMIENKY 

7.11. Spoločná odpoveď Komisie na body 7.11 – 7.13. 

Komisia prikladá ten najväčší význam kontrole prijatia a vykonávaniu opatrení na základe všetkých 
prijatých odporúčaní. Podáva správy o vykonávaní opatrení, ktoré sa zaviazala vykonávať a ktoré 
patria do rozsahu jej mandátu. Nie je však možné vylúčiť, že EDA posúdi odporúčania ako čiastočne 
vykonané, zatiaľ čo Komisia ich považuje za vykonané v plnej miere. Komisia ďalej poznamenáva, že 
vykonávanie odporúčaní v plnej miere môže v niektorých prípadoch závisieť aj od činností alebo 
opatrení, ktoré patria do právomoci iných subjektov. 

7.18. Odpoveď Komisie na body 7.18 – 7.20. 

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 alebo potrebu zapojiť ďalšie inštitúcie alebo subjekty. Skutočnosť, že odporúčanie 
nie je plne vykonané v pôvodne očakávanom dátume dokončenia, neznamená, že sa toto opatrenie 
nevykoná po tomto dátume. 

7.21. Komisia vo svojich oficiálnych odpovediach uverejnených spolu s príslušnými správami EDA 
poskytla zdôvodnenia ku všetkým prípadom, v ktorých usúdila, že sa nemôže zaviazať k vykonávaniu 
konkrétnych odporúčaní. Je preto pochopiteľné, že prevažná väčšina odporúčaní, ktoré Komisia 
pôvodne nemohla prijať, sa nakoniec nevykonala (desať z jedenástich). 

 

ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA PRÍLOHU 7.1 „PODROBNÝ STAV 
ODPORÚČANÍ Z ROKU 2017 PODĽA JEDNOTLIVÝCH SPRÁV – EURÓPSKA KOMISIA“ 

Osobitná správa č. 1/2017: Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej 
potenciálu je potrebné väčšie úsilie 

Odpoveď na odporúčanie 3 písm. b), bod 84: Je potrebné pripomenúť, že je stanovený prierezový 
ukazovateľ sústavy Natura 2000 súvisiaci s plochou lokalít Natura 2000, na ktorú sa vzťahujú 
intervencie spolufinancované EÚ. Komisia posúdi ukazovatele na programové obdobie 2021 – 2027, 
keď budú príslušné prostriedky implementované v dostatočne miere. Ak to bude považovať za 
potrebné, Komisia prijme primerané kroky na programové obdobie po roku 2027, čo by sa mohlo 
napríklad uskutočniť v kontexte posúdenia vplyvu novej generácie regulačných nástrojov. 

278



Osobitná správa č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch 
v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie 
Európa 2020, ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti 

Odpoveď na odporúčanie 6, prvá zarážka, bod 154: Komisia sa domnieva, že zhromaždené údaje sa 
použili na posúdenie výkonnosti podľa právnych ustanovení a v rámci nich v súlade s článkom 21 
nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

Komparatívna analýza výkonnosti a zavedenie referenčného porovnávania, ktoré EDA uviedla 
v správe, nie sú stanovené v žiadnom právnom základe, ktorý Komisia dodržiava. 

Zlepšovanie politiky sa obvykle uskutočňuje prostredníctvom hodnotení vplyvu, ako je nadchádzajúce 
ex post hodnotenie politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Zlepšovanie politiky sa navyše uľahčuje 
aj tým, že sa údaje o ukazovateľoch, cieľových hodnotách a ich plnení zverejňujú na otvorenej 
platforme údajov o EŠIF. 

Osobitná správa č. 3/2017: Pomoc EÚ pre Tunisko 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 71: Zatiaľ čo postupy schvaľovania makrofinančnej pomoci sa 
nezmenili a nebol predložený žiadny návrh na ich zmenu, ako sa odporúčalo, Komisia konštatuje, že 
v rokovacom poriadku Rady a Európskeho parlamentu sa už stanovuje zrýchlený postup rýchleho 
prijatia, ktorý sa využil v roku 2020 pri makrofinančnej pomoci v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19. Komisia takisto oznamuje, že postupy schvaľovania makrofinančnej pomoci sa 
v súčasnosti podrobne posudzujú ako súčasť prebiehajúceho metahodnotenia, ktoré sa má dokončiť 
koncom roka 2021. 

Osobitná správa č. 4/2017: Ochrana rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami: Komisia 
v období rokov 2007 – 2013 viac využívala preventívne opatrenia a finančné opravy v oblasti 
súdržnosti 

Odpoveď na odporúčanie 3, bod 148: Finančné opravy podľa článku 145 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach a prerušenia/pozastavenia sú úplne nezávislé a odlišné postupy. Ich spojenie do 
jedného nástroja by spôsobilo nepotrebnú administratívnu zložitosť a zároveň by neprinieslo pridanú 
hodnotu k monitorovaniu Komisie. 

Komisia pripomína, že súčasný systém monitorovania je v súlade s regulačnými požiadavkami 
a poskytuje prehľad na úrovni jednotlivých prípadov pre každý postup. 

Osobitná správa č. 11/2017: Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku: nádejný 
začiatok napriek určitým nedostatkom 

Odpoveď na odporúčanie 1, druhá zarážka, bod 72: Komisia znovu posúdila usmernenia tak, aby 
zahŕňali podrobnejší opis kritérií stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách slúžiacich na 
posudzovanie podmienok zriaďovania trustových fondov EÚ. Komisia uznáva, že nebola 
vypracovaná normatívna metodika na vykonávanie analýzy potrieb. 

Zriadenie núdzového trustového fondu vyplýva z núdzovej situácie špecifickej pre danú krajinu. Pri 
posudzovaní potrieb to treba zohľadniť. Prístup „jedno riešenie pre všetkých“ s vopred stanovenou 
metodikou by bolo ťažké vykonať. Krízy si vyžadujú medzinárodnú a koordinovanú reakciu. Je preto 
dôležité, aby sa pri posudzovaní potrieb EÚ zohľadnila existencia iných darcov a ich reakcia, aby 
bolo možné jasne určiť pridanú hodnotu EÚ. To je takisto špecifické pre danú krajinu/krízu a závisí 
od situácie v teréne. 
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Keďže sa navyše v súčasnosti neplánuje zriadenie nových trustových fondov, Komisia sa domnieva, 
že vývoj metodiky na vykonanie takejto analýzy potrieb nie je v tomto okamihu potrebný. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia zastáva názor, že odporúčanie sa vykonalo vo väčšine 
ohľadov. 

Osobitná správa č. 13/2017: Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto 
politická voľba niekedy uskutočnená? 

Odpoveď na odporúčanie 6 písm. b) bod ii), bod 91: Odporúčanie ešte nie je vykonané a termínom 
jeho vykonania koniec roka 2023. V súvislosti s jeho vykonaním sa dosiahol dobrý pokrok. 

Osobitná správa č. 15/2017: Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v rámci súdržnosti: 
inovačné, zatiaľ však neúčinné nástroje 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 111: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala a jeho 
prijatú časť považuje za vykonanú. 

Základné podmienky stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa politiky súdržnosti na roky 
2021 – 2027 budú naďalej slúžiť ako nástroj na posúdenie pripravenosti členských štátov 
implementovať fondy EÚ, pričom sú efektívnejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie, najmä pokiaľ ide 
o požiadavku, že musia byť naďalej splnené počas celého programového obdobia. Odporúčania pre 
jednotlivé krajiny týkajúce sa investícií poskytnú vhodné prepojenia na základné podmienky 
a pomôžu zabezpečiť potrebnú jednotnosť. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. a), bod 111: Podľa článku 18 nového schváleného nariadenia 
o spoločných ustanoveniach sa v strednodobom preskúmaní zohľadnia tieto prvky: 

a) nové výzvy identifikované v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny prijatých v roku 2024; 

b) pokrok vo vykonávaní integrovaného národného energetického a klimatického plánu, ak je to 
relevantné; 

c) pokrok pri implementácii zásad Európskeho piliera sociálnych práv; 

d) sociálno-ekonomická situáciu v dotknutom členskom štáte alebo regióne, s osobitným dôrazom 
na územné potreby pri zohľadnení akéhokoľvek závažného negatívneho finančného, hospodárskeho 
alebo sociálneho vývoja; 

e) hlavné výsledky príslušných hodnotení; 

f) pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov s prihliadnutím na akékoľvek závažné ťažkosti, ktoré 
vznikli pri vykonávaní programu; 

g) v prípade programov podporovaných z FST, posúdenie vykonané Komisiou podľa článku 29 ods. 1 
písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/1999. 

V rovnakom ustanovení sa uvádzajú kroky a dôsledky strednodobého preskúmania. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. b), bod 111: Koncepcia ukazovateľov výsledkov sa zmenila, keďže 
v programovom období 2021 – 2027 budú zachytávať priame výsledky na úrovni prijímateľov, a to na 
rozdiel od širších výsledkov na úrovni regiónu alebo krajiny v predchádzajúcom programovom období. 
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Ukazovatele výsledkov budú súčasťou výkonnostného rámca, ktorý bude v súlade s nariadením (EÚ) 
2021/1060 zahŕňať všetky ukazovatele výstupov a výsledkov programu. Vzhľadom na skutočnosť, že 
strednodobé preskúmanie sa uskutoční začiatkom roka 2025, čo je príliš skoro na to, aby sa väčšina 
výsledkov prejavila v praxi, sa však k ukazovateľom výsledkov nepriradia čiastkové ciele a nebudú 
súčasťou strednodobého hodnotenia. 

V nariadení (EÚ) 2021/1060 sa stanovuje, že čiastkové ciele sa stanovia len pre ukazovatele výstupov 
(článok 16 ods. 1). Tento prístup sa zvolil preto, že obvykle trvá dlhšie, kým sa výsledky, ktoré 
zachytia ukazovatele výsledkov, prejavia v praxi, a v čase preskúmania nemožno očakávať žiadne 
takéto výsledky (čiastkové ciele pre ukazovatele výsledkov by v prípade väčšiny z nich museli byť 
nula). 

Ako už bolo vysvetlené, je to jediný uskutočniteľný prístup, pretože na prejavenie výsledkov v praxi 
treba viac času. Z predchádzajúcich skúseností však vyplýva, že výsledky spolufinancovaných 
operácií podporovaných v rámci politiky súdržnosti sa približujú finančnej implementácii a výstupom 
dosiahnutým programami. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. c), bod 111: Komisia je pripravená prísne uplatňovať pravidlá 
týkajúce sa pozastavení a opráv. 

Treba poznamenať, že využívanie pozastavení platieb a finančných opráv sa jasne upravuje 
v článku 97 ods. 1 a článku 104 nariadenia (EÚ) 2021/1060, ktoré nezahŕňa nedosiahnutie 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. Pozastavenia a opravy by sa mali využívať v prípadoch 
závažných nedostatkov, zatiaľ čo nedosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt je spôsobené 
ťažkosťami pri vykonávaní programu a nemalo by viesť k prijatiu takýchto opatrení. 

V prípade nedosiahnutia čiastkových cieľov a cieľových hodnôt sa v nariadení (EÚ) 2021/1060 
stanovuje podľa článku 18 (strednodobé hodnotenie) možnosť prerozdelenia súm flexibility (50 % 
záväzkov zodpovedajúcich rokom 2026 a 2027). 

Komisia zároveň zdôrazňuje, že jej hlavným cieľom je pomôcť členským štátom riadne 
implementovať fondy, a teda vyhnúť sa nedostatočnej výkonnosti. Komisia bude aj naďalej vyvíjať 
úsilie na dosiahnutie tohto cieľa, a to poskytovaním usmernení, technických znalostí, možností na 
diskusiu a výmenu skúseností atď. 

Osobitná správa č. 16/2017: Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné menej zložitosti 
a väčšie zameranie na výsledky 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 100: Komisia toto odporúčanie čiastočne prijala. 

Osobitná správa č. 19/2017: Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné 
vykonávanie ovplyvňujú finančné záujmy EÚ 

Odpoveď na odporúčanie 1, bod 143: Komisia toto odporúčanie neprijala. 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcich pripomienkach, Komisia považuje zavedenie a výber 
dodatočných ciel od členských štátov na základe kontroly TVZ vykonanej Komisiou a vyšetrovaní 
úradu OLAF za najspoľahlivejšiu metódu na kvantifikáciu výpadku ciel. Tento prístup zahŕňa 
osobitné prípady nesprávneho zatriedenia a nesprávneho opisu v dosiaľ zistenom rozsahu (napr. 
kvantifikácia zistených strát v prípade nepriamych zásielok solárnych panelov v roku 2020 vrátane 
opatrení prijatých na vymáhanie). 
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Na základe cielených kontrol a vyšetrovaní, ako aj podrobnej analýzy potenciálne podhodnoteného 
textilu a obuvi z Číny Komisia navyše vyvinula štatistickú metódu na odhad strát TVZ súvisiacich 
s týmto osobitným fenoménom podhodnotenia, ktorá dopĺňa odhad Komisie týkajúci sa výpadku ciel. 

Komisia preto už kvantifikuje potenciálne straty TVZ a zabezpečuje, aby boli finančné záujmy EÚ 
v týchto prípadoch náležite chránené. 

Okrem tohto úsilia o kvantifikáciu a vymáhanie potenciálne neuhradených TVZ Komisia v súčasnosti 
vypracúva podrobný opis úloh, funkcie, obchodného modelu a umiestnenia spoločných analytických 
spôsobilostí EÚ s cieľom ďalej posilniť efektívnosť a vytvoriť pridanú hodnotu k stratégii riadenia 
rizík a colným kontrolám. Aktívne opatrenia ako monitorovanie obchodných tokov a výkonnosti 
colných orgánov, ako aj posúdenie rizík zamerané na TVZ podporené cielenými kontrolami 
dotknutých členských štátov prispeje k bližšiemu vymedzeniu rozsahu výpadku ciel a jeho zmenšeniu. 

Odpoveď na odporúčanie 6 písm. a), bod 147: Komisia v rámci svojich kontrol tradičných vlastných 
zdrojov preverila stratégiu kontroly v oblasti záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení 
tovaru (ZINZ), ktorú uplatňuje päť členských štátov. Komisia nezistila vážne nedostatky. Okrem toho 
v dôsledku pandémie COVID-19 musela Komisia odložiť podporné návštevy týkajúce sa ZINZ 
plánované na rok 2020, ale pracuje na novom termíne týchto návštev. 

Odpoveď na odporúčanie 6 písm. b), bod 147: Komisia neprijala odporúčanie a vo svojej odpovedi 
uverejnenej s osobitnou správou poukázala na to, že vypracúva štúdiu so zapojením expertov 
z členských štátov a zástupcov podnikov, najmä prostredníctvom verejnej konzultácie, s cieľom 
posúdiť záujmy a uskutočniteľnosť systému rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií 
o nomenklatúrnom zatriedení (ZINZ) v Únii. Štúdia uskutočniteľnosti, ako aj reakcie 
zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora hovoria v prospech rozhodnutí týkajúcich 
sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení. 

Pred prijatím konečného rozhodnutia o zapojení sa do procesu prípravy právnych ustanovení a IT 
systémov na podporu zavedenia rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií o nomenklatúrnom 
zatriedení v colných predpisoch Únie Komisia posúdi, či a akým spôsobom je toto zavedenie v súlade 
s jej politickými prioritami a aké náklady by to predstavovalo. 

Odpoveď na odporúčanie 8 písm. a), bod 149: Kritériá finančného rizika sa uplatňujú na všetky 
vyhlásenia, štandardné aj zjednodušené. V kontexte vykonávania rozhodnutia o kritériách finančného 
rizika členské štáty 19. mája 2021 schválili novú kapitolu usmernení. Nová kapitola poskytuje 
usmernenie k spôsobu, ako uplatňovať kritériá finančného rizika na zjednodušené postupy a ako 
používať nový článok 234 ods. 3 vykonávacieho aktu k Colnému kódexu Únie, na základe ktorého 
môžu colní úradníci požadovať, aby sa tovar za osobitných okolností predkladal colným orgánom 
s cieľom pokryť novozistené závažné finančné riziko. 

Osobitná správa č. 20/2017: Nástroje záruk za úvery financované z EÚ: pozitívne výsledky, 
potrebné je však lepšie zameranie na príjemcov a koordinácia s vnútroštátnymi systémami 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. b), bod 109: Komisia už vynakladá primerané úsilie na získanie 
informácií o nákladoch na riadenie na základe informácií, ktoré možno získať legálne, a má v úmysle 
zintenzívniť toto svoje úsilie. Získať takéto údaje z vnútroštátnych systémov však môže byť zložité 
a údaje nemusia byť priamo porovnateľné a relevantné. Navyše okrem prvku nákladov sa určí 
primeraná úroveň poplatkov pri zohľadnení stimulačného prvku odmeny, ktorý sa vyžaduje podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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Komisia vynakladá úsilie na zhromaždenie dostupných údajov – akokoľvek nedokonalých a ťažko 
porovnateľných – s cieľom získať rádovú výšku primeranej úrovne poplatkov. Komisia použila najmä 
prieskum trhových poplatkov záručných inštitúcií, ako aj poplatky, ktoré účtuje EIF za záručné 
produkty a protizáručné produkty v rámci Celoeurópskeho záručného fondu. 

Očakávaná lehota na vykonanie tohto opatrenia zostáva december 2021. 

Odpoveď na odporúčanie 2 písm. b), bod 112: Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 2 písm. b), 
odporúčanie 3 písm. a) a odporúčanie 3 písm. b). 

Komisia čiastočne prijala odporúčanie 2 písm. b) a odporúčanie 3 písm. b). Pokiaľ ide o záručný 
produkt v rámci segmentu Programu InvestEU pre MSP, ktorý má implementovať EIF a ktorý možno 
považovať za následný finančný nástroj záruky InnovFin pre MSP, Komisia v súčasnosti rokuje s EIF 
o zavedení dodatočných kritérií oprávnenosti pre inováciu, ktoré sú zamerané na konečných 
prijímateľov investujúcich do odvetví, kde existuje riziko technologického alebo priemyselného alebo 
podnikového zlyhania, a predovšetkým do nehmotných aktív (vrátane duševného vlastníctva), a to 
najmä v prípade, keď sa podľa vnútorných politík finančného sprostredkovateľa neprisudzuje takýmto 
aktívam hodnota kolaterálu. 

Osobitná správa č. 21/2017: Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, ktorý ešte nie 
je environmentálne účinný 

Odpoveď na odporúčanie 1 písm. a), bod 83: Spoločná odpoveď Komisie na odporúčanie 1 písm. a), 
druhá zarážka a odporúčanie 2 písm. a), druhá zarážka. 

Komisia v podstate prijala odporúčanie a považovala ho za plne vykonané svojimi legislatívnymi 
návrhmi týkajúcimi sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie 2021 – 2027. 
V legislatívnych návrhoch týkajúcich sa SPP sa uvádza aktívne zapojenie Komisie do posudzovania 
strategických plánov členských štátov, ktorého cieľom je zabezpečiť ich účinnosť. Vzhľadom na 
prebiehajúce rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ sa predbežný dátum začiatku 
navrhovanej reformy SPP posunul na 1. január 2023. 
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viacročného finančného rámca (VFR)  
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