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Abstrakt 

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť administratívne kapacity členských štátov na 

implementáciu politiky súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 a uskutočnené 

prípravné opatrenia na administratívnej úrovni s cieľom úspešne začať 

programové obdobie. Štrnásť prípadových štúdií ukazuje, že na úrovni EÚ aj na 

úrovni členských štátov prebieha príprava zjednodušujúcich opatrení 

vychádzajúcich zo skúseností z minulých období, ale že účinné a efektívne 

riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 – 2020 

bude pre vnútroštátne a regionálne orgány aj naďalej náročnou úlohou z 

administratívneho hľadiska. 
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ZHRNUTIE 

 

Na začiatku programového obdobia 2014 – 2020 politiky súdržnosti boli členské štáty v 

záverečnej fáze príprav dohôd o partnerstve a operačných programov. K novým prvkom 

programového obdobia 2014 – 2020 patrí užšia spolupráca medzi rôznymi partnermi v 

jednotlivých členských štátoch a lepšia koordinácia intervencií zo strany EÚ, členských 

štátov a regiónov. Požiadavka na súčasné vypracovanie dohôd o partnerstve a operačných 

programov vytvára veľký tlak na administratívne kapacity. Už nízka miera čerpania a 

výsledky hodnotenia v polovici programového obdobia 2007 – 2013 naznačovali, že je 

potrebné výrazne zlepšiť administratívne kapacity v mnohých členských štátoch. 

Administratívna kapacita sa vzťahuje na široké spektrum rôznych úrovní a prvkov verejnej 

správy a zahŕňa aj riadenie ľudských zdrojov a vnútroštátne a regionálne právne rámce a 

právne postupy. 

 

Cieľom štúdie je ukázať, ako sa členské štáty poučili z minulých skúseností a v čom 

zlepšenie administratívnych kapacít uľahčuje prípravu na programové obdobie 2014 – 

2020. 14 prípadových štúdií opisuje aktuálny stav prípravy administratívnych systémov v 

Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Nemecku, Grécku, 

Maďarsku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Niektoré 

prípadové štúdie sa zameriavajú na konkrétne operačné programy, iné podávajú celkový 

prehľad situácie v členskom štáte. Treba podotknúť, že prípadové štúdie vychádzajú z 

informácií a dokumentov dostupných v čase, keď boli vyhotovené, a tiež z rozhovorov s 

príslušnými orgánmi. Dostupnosť informácií v rámci jednotlivých členských štátov je v 

prípravnej fáze programového obdobia 2014– 2020 veľmi variabilná. Prezentované názory 

rôznych zúčastnených strán sú aj v rámci jedného členského štátu často nejednotné. V 

snahe o diskrétnosť oslovené orgány takisto nie vždy vyjadria svoj názor. Prípadové štúdie 

analyzujú tri hlavné aspekty: aktuálny stav plánovania, aktuálny stav prípravy 

administratívnych kapacít a vplyv rôznych parametrov (napr. zmeny v počte operačných 

programov a strán zapojených do ich riadenia a realizácie a zmeny v tematickej 

koncentrácii) na administratívne kapacity. 

 

Súčasný stav plánovania 

Nadväzovanie partnerstiev je dlhodobý a zložitý proces, ktorý sa vyznačuje rovnováhou 

prístupov zdola nahor a prístupov zhora nadol. V niektorých členských štátoch tento proces 

viedol k inštitucionálnym reformám a k zmenám zavedených spôsobov uvažovania o 

štruktúre operačných programov. Boli zavedené nové operačné programy financované z 

viacerých zdrojov a celkový počet operačných programov sa znížil. Hoci členské štáty 

hodnotia posilnenie vytvárania partnerstiev v zásade pozitívne, často kritizujú rôznorodosť 

záujmov zúčastnených strán a zložitosť rozhodovania.  

 

V dôsledku dlhých medziinštitucionálnych rokovaní nadobudol regulačný rámec 

účinnosť až v decembri 2013, čo spôsobilo oneskorenie vo finalizácii programových 

dokumentov.  

 

Zatiaľ čo niektoré orgány hodnotia úlohu Európskej komisie pozitívne a uvádzajú, že 

Komisia poskytuje konštruktívnu podporu v priebehu prípravného procesu, iné si naopak 

sťažujú na nekonzistentnosť spätnej väzby poskytovanej na formálnych a neformálnych 

stretnutiach rôznymi úradníkmi a útvarmi.  
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Administratívne kapacity 

Vo všeobecnosti budú členské štáty vychádzať zo skúseností s riadením programov 

získaných počas predchádzajúcich programových období. Možnosť znížiť počet operačných 

programov v mnohých štátoch povedie v mnohých krajinách skôr k vzniku zložitejších 

štruktúr, než k ich zjednodušeniu. Rozhovory ukázali, že v období 2007 – 2013 sa 

administratívne problémy týkali ľudských zdrojov, a to konkrétne fluktuácie zamestnancov, 

nedostatku vedomostí a skúseností či dokonca absencie zodpovedajúceho 

administratívneho rámca. Fluktuácia zamestnancov bude pravdepodobne problémom aj 

naďalej. V reakcii na finančnú a hospodársku krízu vykonali niektoré členské štáty zmeny v 

administratívnej štruktúre s cieľom zvýšiť efektívnosť zdrojov verejného financovania a 

šetriť ich. V iných členských štátoch viedol programovací proces 2014 – 2020 k zvýšeniu 

počtu zamestnancov, pretože boli zvýšené rozpočty na technickú pomoc, aby bolo možné 

financovať ľudské zdroje. 

 

Vplyv rôznych parametrov na administratívne kapacity 

Vlastné hodnotenie účinnosti administratívnych kapacít členských štátov vyznieva pozitívne, 

no nie vždy sa zhoduje s hodnotením vypracovaným Európskou komisiou. Preukazujú to 

dokumenty o pozícii, ktoré vychádzajú zo skúseností z programového obdobia 2007 – 

2013, podľa ktorých administratívne kapacity v období 2007 – 2013  boli obmedzené v 

dôsledku troch všeobecných parametrov: inštitucionálnej nestability spojenej s 

legislatívnymi, organizačnými a procedurálnymi zmenami, vysokej fluktuácie zamestnancov 

v riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských orgánoch a nedostatkov v oblasti odbornej 

prípravy a profesionálneho rozvoja. Na úrovni jednotlivých úloh, ktoré sú súčasťou cyklu 

riadenia programov, sú medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi jednotlivými 

programami značné rozdiely v administratívnych kapacitách pre politiku súdržnosti. 

 

Predpokladá sa, že účinné a efektívne riadenie európskych štrukturálnych a investičných 

fondov bude v období 2014 – 2020  z administratívneho hľadiska veľmi náročné vzhľadom 

na vyššie nároky na administratívne kapacity v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 . Vyššie 

nároky súvisia s prísnejšími požiadavkami na vykazovanie údajov, s novým výkonnostným 

rámcom a s počiatočnými ťažkosťami spojenými so zavádzaním nových systémov 

elektronickej výmeny údajov („e-súdržnosť“) a získavaním skúseností. Navyše prebieha aj 

reforma administratívnych štruktúr, ktorá má vplyv na orgány, postupy a ľudské zdroje. 

Ďalším problémom sú obmedzené personálne zdroje a úspornejšie rozpočty na technickú 

pomoc, a to najmä v tých členských štátoch, kde došlo k obmedzeniu verejných financií v 

dôsledku hospodárskej krízy. Členské štáty majú možnosť zaviesť zjednodušujúce opatrenia 

na obdobie 2014 – 2020  a výskum ukázal, že riadiace orgány sa snažia zlepšiť 

administratívne kapacity, a to najčastejšie prostredníctvom nasledujúcich opatrení: 

znížením administratívnej záťaže pre príjemcov prostredníctvom harmonizácie pravidiel pre 

jednotlivé priority a témy, zefektívnením procesov a postupov, znížením požiadaviek na 

vykazovanie údajov a zlepšením správy údajov (aj prostredníctvom „e-súdržnosti“). 

 

Odporúčania 

Štúdia prináša rad odporúčaní na zlepšenie administratívnych kapacít pre budúce 

plánovanie a vykonávanie európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom si v nej 

rozlíšené jednotlivé úrovne riadenia. Kľúčovou otázkou pre Európsky parlament je 

zabezpečiť, aby parlamentné výbory mohli dôkladnejšie kontrolovať Európsku komisiu, 

komisárov a ministrov členských štátov, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa 

administratívnych kapacít. Európska komisia by mohla napríklad Európskemu parlamentu 

pravidelne podávať správy o úlohe nových útvarov pre administratívne kapacity v 

Európskej komisii a o najproblematickejších oblastiach pre (niektoré) členské štáty, najmä 

o splnení predbežných podmienok, o realizácii akčných plánov týkajúcich sa kapacít a o 
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výkonnostnom rámci a rezerve. Aby bol Európsky parlament schopný brať na zodpovednosť 

ostatné orgány, musí mať lepší prehľad o faktoroch ovplyvňujúcich administratívne kapacity 

v jednotlivých členských štátoch. Európsky parlament by k zvýšeniu povedomia o tejto 

oblasti mohol prispieť prostredníctvom debát, verejných vypočutí, správ a štúdií o otázkach 

týkajúcich sa administratívnych kapacít v priebehu implementácie programov pre obdobie 

2014 – 2020. 


