
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie 
dokumentu v angličtine je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu. 
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Audítori EÚ preskúmajú programy cezhraničnej spolupráce  

Mnohé regióny s vnútornými hranicami EÚ nie sú dostatočne rozvinuté a čelia sociálno-
ekonomickým rozdielom. Európsky dvor audítorov vykonáva audit, pri ktorom sa má posúdiť, 
či sa prostredníctvom konkrétnych programov financovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ 
účinne riešili cezhraničné výzvy. 

Regióny s vnútornými hranicami EÚ tvoria 40 % územia EÚ a žije v nich 30 % obyvateľstva. Často 
nie sú dostatočne rozvinuté, pretože existujúce administratívne, logistické, právne a kultúrne 
prekážky môžu obmedzovať ich rast. Podľa štúdie Európskej komisie by odstránenie len 20 % 
prekážok cezhraničnej spolupráce pridalo 2 % k HDP týchto regiónov a vytvorilo až 1 milión 
pracovných miest. Cieľom politiky súdržnosti EÚ je odstraňovať tieto prekážky a rozdiely 
prostredníctvom programov Európskej územnej spolupráce, ktorých rozpočet v programovom 
období 2014 – 2020 dosiahol vyše 10 mld. EUR.  

„Odstránenie cezhraničných prekážok by bolo prínosom pre mnohé územia a občanov EÚ,“ uviedol 
Ladislav Balko, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Chceme zistiť, 
či Komisia a členské štáty účinne riešili fyzické a právne/administratívne prekážky, ktorým čelia 
cezhraničné regióny, a tým podporili sociálno-ekonomický rast a územné začlenenie.“  

Väčšina programov cezhraničnej spolupráce podporuje bilaterálnu spoluprácu medzi susednými 
krajinami a/alebo regiónmi s námornou hranicou; ďalšie sú zamerané na nadnárodné výzvy, ako je 
manažment povodňových rizík a znečistenie, zatiaľ čo programy horizontálneho vytvárania sietí 
podporujú výmenu osvedčených postupov medzi všetkými členskými štátmi. V hodnoteniach 
skorších programov spolupráce sa uvádza, že týmto programom chýbalo zameranie a súvislá 
stratégia a že sa dosiahli len obmedzené synergie s hlavnými rozvojovými programami v týchto 
regiónoch.  
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Audítori v rámci tohto auditu preskúmajú, či: 

– sú operačné programy spolupráce zamerané na potreby a problémy cezhraničných 
regiónov, namiesto ich všeobecných potrieb v oblasti rozvoja, ktoré by sa mohli lepšie riešiť v rámci 
programov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

– vybrané projekty najlepšie riešia potreby a problémy cezhraničných regiónov, 

– sa dosiahli synergie s ostatnými politikami EÚ tak, aby sa predišlo prekrývaniu, 

– sú výsledky udržateľné.  

Poznámky pre redaktorov  

V rámci politiky súdržnosti EÚ sa prostredníctvom financií z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) podporujú programy Európskej územnej spolupráce, teda tzv. programy Interreg. 
Podpora na Európsku územnú spoluprácu sa poskytuje prostredníctvom tzv. operačných 
programov spolupráce, do ktorých sú zapojení partneri z aspoň dvoch členských štátov alebo 
z jedného členského štátu a zo susediacej tretej krajiny. Na programové obdobie 2014 – 2020 
Komisia schválila 107 operačných programov spolupráce. Pridelený rozpočet v súčasnosti 
predstavuje 10,1 mld. EUR. Predpokladá sa, že v období 2021 – 2027 sa zníži na 8,4 mld. EUR. 

Správa o cezhraničnej spolupráci bude uverejnená koncom roka 2020. 

Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Sú založené 
na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať za audítorské 
pripomienky, závery ani odporúčania.  

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom  

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Mobil: +352 691 553547 
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