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Audítori EÚ objasňujú prideľovanie finančných prostriedkov 
z rozpočtu EÚ na politiku súdržnosti po roku 2020  

V novom rýchlom preskúmaní, ktoré bolo dnes uverejnené, sa Európsky dvor audítorov 
zaoberá postupom stanovenia výšky finančných prostriedkov v oblasti súdržnosti určených 
krajinám EÚ v rámci budúceho sedemročného výdavkového plánu. 

„Tento rok má zásadný význam pre budúci sedemročný rozpočet Európskej únie. Je nevyhnutné, 
aby všetky zainteresované strany prijali informované rozhodnutia, aby politika súdržnosti mohla 
dosiahnuť ešte viac i s menším rozpočtom,“ uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora 
audítorov zodpovedná za toto preskúmanie. „Naše preskúmanie v tejto súvislosti prístupným 
spôsobom vysvetľuje zložitý postup prideľovania finančných prostriedkov na politiku súdržnosti 
jednotlivým členským štátom. Dúfame, že pomôže stimulovať konštruktívnu diskusiu o týchto 
otázkach.“ 

Rýchle preskúmanie poskytuje prehľad o tom, ako EÚ prideľuje finančné prostriedky na svoju 
politiku súdržnosti – ktorá má odstraňovať rozdiely medzi chudobnými a bohatými európskymi 
regiónmi – jednotlivým členským štátom a regiónom. Porovnávajú sa v ňom sumy navrhnuté 
na obdobie 2021 – 2027 so sumami z predchádzajúceho obdobia 2014 – 2020. Obsahuje tiež 
príklady toho, ako fungujú výpočty, ktoré sú súčasťou tohto postupu. 

Európska komisia navrhla rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 vo výške 1 279 mld. EUR, 
z ktorého je 373 mld. EUR vyčlenených na výdavky na súdržnosť. Je to o 10 % menej ako 
v predchádzajúcom období. Tento postup je vo všeobecnosti podobný ako postup 
v predchádzajúcich obdobiach. Komisia je síce transparentnejšia než v minulosti, no i tak zostáva 
tento postup pomerne komplikovaný. 

Aká časť celkového sedemročného rozpočtu EÚ bude venovaná na politiku súdržnosti je 
v podstate politickým rozhodnutím. V ďalšej fáze Komisia pridelí finančné prostriedky na politiku 
súdržnosti z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus 
a Kohézneho fondu členským štátom a regiónom podľa rôznych metodických postupov. Väčšina 
finančných prostriedkov sa prideľuje krajinám a regiónom na základe ich relatívneho bohatstva.  
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Krajiny a regióny môžu získať aj ďalšie finančné prostriedky na základe sociálno-ekonomických 
a environmentálnych faktorov, ako je ich miera nezamestnanosti mladých ľudí alebo ukončené 
vzdelanie. Audítori konštatujú, že medzi faktormi je po prvýkrát zaradená migrácia a emisie 
skleníkových plynov, no ich dosah je obmedzený. 

Navrhovaný objem finančných prostriedkov v oblasti súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 
pre jednotlivé krajiny sa tiež zmenil, pretože mnoho regiónov a niektoré krajiny od 
predchádzajúceho obdobia zbohatli alebo schudobneli. Maximálna výška finančných prostriedkov 
v oblasti súdržnosti, ktoré môže krajina získať, je však o 8 % vyššia ako počas obdobia 2014 – 
2020 a minimálna výška o 24 % nižšia. Tieto stropy a záchranné siete zabezpečujú, aby sa suma 
pridelená krajine medzi dvoma sedemročnými obdobiami príliš nelíšila.  

Návrhy Komisie týkajúce sa ďalšieho programového obdobia po prvýkrát zahŕňajú sumy podľa 
členských štátov. Podľa týchto návrhov by sedem krajín dostalo viac finančných prostriedkov 
na súdržnosť, šesť by dostalo rovnakú sumu a 14 krajín by dostalo menej finančných 
prostriedkov. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach sa tri štvrtiny všetkých finančných 
prostriedkov prideľujú chudobnejším, menej rozvinutým regiónom. Počiatočné sumy pridelených 
finančných prostriedkov sú predmetom následných rokovaní medzi inštitúciami EÚ a členským 
štátmi. 

Poznámky pre redaktorov 

Predpokladá sa, že Európsky parlament a Rada rozhodnú o sumách navrhovaných 
na financovanie súdržnosti pre jednotlivé členské štáty v priebehu nasledujúcich dvanástich 
mesiacov.  

V tomto preskúmaní sa neprihliada na pripomienky súvisiace s brexitom. 

Rýchle preskúmanie EDA s názvom Prideľovanie finančných prostriedkov na politiku súdržnosti 
na obdobie 2021 – 2027 medzi členské štáty je dostupné na webovom sídle EDA v 23 jazykoch 
EÚ. 

 


