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Tlačová správa 
Luxemburg 12. decembra 2019 

Rozpočtová podpora EÚ partnerským krajinám 
nie je vždy podložená dostatočne relevantnými 
a dôkladnými údajmi o výkonnosti, konštatujú 
audítori 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov údaje, ktoré EÚ využíva pri vyplácaní 
variabilných tranží rozpočtovej podpory partnerských krajinám, nie sú vždy dostatočne 
spoľahlivé na prijatie informovaných rozhodnutí. Ukazovatele výkonnosti a ich ciele nie sú 
niekedy relevantné, čo sťažuje posúdiť, či partnerské krajiny pokročili vo vykonávaní reforiem 
podľa dohody. Podľa audítorov rozhodnutia o uvoľnení platieb rozpočtovej podpory preto 
nemusia byť vždy dostatočne odôvodnené.  

Každý rok EÚ prevedie v priemere približne 1,7 mld. EUR partnerským krajinám pod podmienkou, 
že spĺňajú dohodnuté podmienky pre platbu. Účelom tejto formy pomoci známej ako 
„rozpočtová podpora“ je pomôcť partnerom EÚ vo vykonávaní reforiem. Približne 44 % platieb 
EÚ v rámci zmlúv o rozpočtovej podpore sú „variabilné tranže“, ktoré sú založené na výsledkoch 
dosiahnutých v súvislosti s konkrétnymi ukazovateľmi výkonnosti. Audítori preto posúdili 
relevantnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré Európska komisia používa pri vyplácaní variabilných 
tranží rozpočtovej podpory. 

„EÚ je najväčším poskytovateľom rozpočtovej podpory vo svete, ktorou sa podporujú partnerské 
krajiny v ich reformnom úsilí a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja stanovených OSN“, uviedol 
Hannu Takkula, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Pred vyplatením 
akýchkoľvek finančných prostriedkov by však Komisia mala venovať väčšiu pozornosť tomu, či má 
správne údaje na stanovenie, či sa dosiahol dostatočný pokrok.“ 

Audítori zistili, že ukazovatele používané na vyplatenie rozpočtovej podpory boli v súlade 
s odvetvovými stratégiami partnerských krajín a vo všeobecnosti poskytli zamýšľaný stimulačný 
účinok. Nie sú však vždy dobre navrhnuté a je ich príliš veľa. Konkrétne, veľká väčšina sa stále 
zameriavala skôr na krátkodobé opatrenia než dlhodobejšie výsledky. Okrem toho, približne 
jedna tretina ukazovateľov neumožňovala objektívne merať výsledky. Niektoré boli vymedzené 
nepresne bez vyčíslených cieľov. Iné nemali žiadne alebo nesprávne východiskové hodnoty. To 
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viedlo k situáciám, keď požadované ciele boli nižšie, ako boli pred začiatkom pomoci EÚ. Vo 
všeobecnosti tieto nedostatky umožnili rôzne výklady, či sa ciele dosiahli, čím sa analýza 
požiadaviek vyplatenia pomoci stala potenciálne neobjektívnou. 

Audítori tiež zistili, že vo väčšine prípadov Komisia nevyvodila jasné závery o schopnosti 
partnerských krajín predkladať presné údaje. Hlavné problémy, na ktoré poukazujú, sa týkajú 
nedosiahnutia cieľov v stanovených termínoch, merania výsledkov na základe nesprávne 
stanovených východiskových hodnôt, nesprávnych alebo nedostatočných dôkazov poskytnutých 
na odôvodnenie splnenia ukazovateľov a toho, že sa ciele vôbec nedosiahli. 

A napokon, audítori opätovne vykonali posúdenia Komisie týkajúce sa dosiahnutia ukazovateľov 
použitých ako základ platieb rozpočtovej podpory. Z celkovej sumy preskúmaných platieb 
variabilnej tranže vo výške 234 mil. EUR zistili nezrovnalosti vo výške 16,7 mil. EUR: 13,3 mil. EUR 
bolo nedostatočne odôvodnených, zatiaľ čo suma 3,4 mil. EUR bola vyplatená bez skutočného 
pokroku. Audítori navyše poukazujú na platby Moldavsku vo výške 26,3 mil. EUR, ktoré boli 
uhradené bez dostatočného zdokumentovania, že táto krajina dosiahla potrebné zlepšenia 
v oblasti demokratických zásad a právneho štátu. 

Audítori na základe svojich zistení predkladajú niekoľko odporúčaní a žiadajú Európsku komisiu 
najmä: 

• zlepšiť posudzovanie schopnosti krajín poskytovať údaje o výkonnosti, 

• zlepšiť formulovanie ukazovateľov používaných v rozpočtovej podpore, 

• zvýšiť používanie ukazovateľov účinku, 

• zlepšiť kontroly údajov o výkonnosti použitých na vyplácanie variabilných tranží 
rozpočtovej podpory. 

 

Poznámky pre redaktorov 

V období rokov 2014 – 2017 EÚ (prostredníctvom svojho rozpočtu a Európskeho rozvojového 
fondu) viazala približne 11 % svojho rozpočtu na bilaterálnu rozvojovú pomoc na rozpočtovú 
podporu. V roku 2017 poskytla rozpočtovú podporu 90 krajinám a územiam, ktoré získali celkovú 
sumu 1,8 mld. EUR.  

V rámci 270 prebiehajúcich zmlúv o rozpočtovej podpore je celková viazaná suma 12,7 mld. EUR. 
Hlavnými sektormi, ktoré sa podporujú, sú vzdelávanie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
zdravotníctvo a energetika. 

Žiadosti o vyplatenie variabilných tranží pripravujú partnerské krajiny. Je preto zásadne dôležité, 
aby Komisia mohla vyvodiť závery o spoľahlivosti predložených údajov. 

Osobitná správa 25/2019 „Kvalita údajov v rozpočtovej podpore: nedostatky v ukazovateľoch 
a overovaní platby variabilných tranží“ je k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 
jazykoch EÚ. EDA sa v minulosti vyjadril k rozpočtovej podpore vo svojich stanoviskách 
k navrhovaným rozpočtovým pravidlám Európskeho rozvojového fondu (ERF) a k Nástroju 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), pozri Stručné poznámky EDA 
z februára 2019. 
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EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, zainteresovaným stranám 
z priemyslu a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich 
správach predkladáme, sa zavádza do praxe. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 

Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  

Telefón: (+352) 4398 47502 / Mobil: (+352) 691 551 502 
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