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ZHRNUTIE 
 
Európska komisia začala Európsku iniciatívu týkajúcu sa transparentnosti (EIT) v novembri 
2005 ako základ svojej reformy verejnej správy. EIT má štyri kľúčové zložky: i) prístup 
verejnosti k dokumentom; ii) etické pravidlá a normy pre štátnych úradníkov; iii) 
transparentnosť záujmov zástupcov snažiacich sa ovplyvniť rozhodovanie EÚ a 
presadzovanie minimálnych noriem konzultácií a iv) väčšiu transparentnosť pri využívaní 
finančných prostriedkov EÚ. 
 
Cieľom EIT je zvýšiť kvalitu konzultácií a účasti v inštitúciách EÚ. Vysoká miera 
transparentnosti sa považuje za nevyhnutnú, pretože: „občania majú právo vedieť, na čo sa 
vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom.“ 
EIT je jedným zo spôsobov, ktorými sa Komisia snaží posilniť dôveru verejnosti v inštitúcie 
EÚ. Transparentnosť je spolu s väčšou otvorenosťou a prístupnosťou krokom k posilneniu 
európskej legitimity a demokracie. V nariadení Rady č. 1995/2006 sa uvádza, že Komisia 
poskytuje informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu a 
zverejňuje tiež informácie o príjemcoch v rámci ďalších typov hospodárenia. 
 
EIT je dôležitou súčasťou širšej všeobecnej reformy verejnej správy EÚ. V Bielej knihe o 
európskej správe verejných vecí z roku 2001 sa európska koncepcia správy verejných vecí 
definuje na základe piatich zásad, ktorými sú otvorenosť, účasť, zodpovednosť, efektívnosť 
a koherentnosť. Tieto zásady sa považujú za dôležité pre posilnenie zásad subsidiarity a 
proporcionality. S tým istým cieľom zlepšiť verejnú správu v celej Európe zverejnila Komisia 
oznámenie o konzultácii so zainteresovanými stranami pre rozvoj politiky. Oznámenie 
obsahuje časť venovanú minimálnym normám konzultácií. 
 
Zelená kniha o Európskej iniciatíve týkajúcej sa transparentnosti, ktorú Komisia predložila 
3. mája 2006, predstavuje rámec pre EIT. V nadväznosti na zelenú knihu navrhla Komisia 
vytvorenie dobrovoľného registra pre lobistov dostupného na internetovej stránke 
Európskej komisie. Pokiaľ ide o konzultácie, Komisia presadzuje minimálne normy 
pozostávajúce z piatich kategórií: zrozumiteľný obsah konzultačného procesu, cieľové 
skupiny konzultácie, uverejňovanie, časové vymedzenie účasti a potvrdenie prijatia a 
spätná väzba. 
 
Čo sa týka transparentnosti v súvislosti s príjemcami, najdôležitejšími nariadeniami pre 
štrukturálne fondy a Kohézny fond sú nariadenie Rady č. 1083/2006 a vykonávacie 
nariadenie č. 1828/2006. V článku 69 nariadenia Rady č. 1083/2006 sa uvádza, že „členský 
štát a riadiaci orgán pre operačný program poskytujú informácie a publicitu o 
spolufinancovaných programoch. Tieto informácie sú adresované občanom Európskej únie a 
prijímateľom s cieľom zdôrazniť úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť pomoci z 
fondov.“ 
 
Poskytovanie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ verejnosti je základom 
EIT. V prípade štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú implementované v rámci 
spoločného hospodárenia, z tejto skutočnosti vyplýva, že ide o implementáciu v spolupráci 
s členskými štátmi. Na základe tohto prístupu spoločného hospodárenia Komisia členským 
štátom zveruje vykonávanie konkrétnych programov na vnútroštátnej úrovni. Informácie o 
príjemcoch finančných prostriedkov EÚ prideľovaných v spolupráci s členskými štátmi sú 
riadené na úrovni členských štátov, spôsoby zverejňovania sú ponechané na ich rozhodnutí. 
Miera zverejňovania informácií sa tak v jednotlivých štátoch výrazne líši a skutočnosť, že na 
úrovni Spoločenstva neexistuje presne stanovená povinnosť, komplikuje získanie celkového 
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a porovnateľného prehľadu o aktuálnej situácii v prípade každého programu alebo projektu 
v každom členskom štáte. Niektoré členské štáty majú k zverejňovaniu reštriktívny prístup, 
čo je často spôsobené vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo postupmi na ochranu 
údajov, tradíciami a kultúrnymi predstavami a citlivosťou. Spoločným prvkom je však 
minimálna požiadavka každoročného zverejňovania zoznamu príjemcov zahŕňajúceho meno 
príjemcu, názov transakcie a sumu verejných finančných prostriedkov vyplatených 
príjemcovi. Ide o záväzné pravidlá, ako ich stanovila Komisia po dohode so všetkými 
členskými štátmi. 
 
Oddiel nariadenia Komisie č. 1828/2006 nazvaný Informácie a zverejňovanie vymedzuje 
podrobné aspekty požiadaviek na zverejňovanie. Riadiaci orgán (operačného programu) 
alebo členský štát musí pripraviť komunikačný plán, ktorý sa bude vzťahovať na všetky 
operačné programy spolufinancované štrukturálnymi fondmi. Plán by mal zahŕňať zoznam 
všetkých priamych príjemcov v rámci európskej kohéznej politiky. 
 
Vykonávacie nariadenie č. 1828/2006 požaduje vytvorenie siete komunikačných úradníkov 
Spoločenstva. Na základe toho bola pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
vytvorená sieť INFORM – informačná a komunikačná platforma (dostupná na internetovej 
stránke o regionálnej politike – INFOREGIO) a pre Európsky sociálny fond (ESF) sieť INIO s 
GR pre zamestnanosť. 
 
V rámci štúdie sa uskutočnila analýza fungovania týchto dvoch internetových stránok. 
Zistilo sa najmä to, že: 
 
• členské štáty poskytujú informácie samostatne pre ESF a EFRR/Kohézny fond a oba 

súbory údajov možno získať na internetových stránkach GR pre zamestnanosť a GR 
Regio, kde dve interaktívne mapy poskytujú priame odkazy na zoznamy príjemcov 
finančných prostriedkov dostupné na príslušných národných alebo regionálnych 
internetových stránkach členských štátov. Za tieto odkazy a ich obsah nesú výhradnú 
zodpovednosť členské štáty a ich základom sú informácie poskytované príslušnými 
riadiacimi orgánmi. Útvary Komisie preto nezodpovedajú za presnosť ani úplnosť 
poskytovaných informácií; 

 
• miera plnenia záväzkov EIT – zameriavajúc sa na regionálnu úroveň – bola uspokojivá. 

Z 253 európskych regiónov v rámci NUTS 2 ich 72 % a 78 % poskytuje prinajmenšom 
minimálne informácie vyžadované pre ESF a EFRR/Kohézny fond. Detailnosť a spôsob 
prezentovania informácií na internetových stránkach sa však výrazne líšia v závislosti 
od príslušného regiónu. Vyskytujú sa rozdiely v poskytovaní dodatočných informácií nad 
rámec minimálnych požiadaviek a v druhu zverejňovaných informácií; 

 
• pokiaľ ide o dostupnosť údajov a spôsob, akým sú na internetových stránkach 

prezentované, možno konštatovať, že údaje sú ľahko dostupné a na to, aby sa otvoril 
zoznam príjemcov, stačia dve kliknutia na mapy on-line. Na druhej strane sú informácie 
– až na pár výnimiek – poskytované len v národných jazykoch a menách, takže je 
nemožné porovnať údaje a chýba komplexný celkový obraz. 

 
Na záver možno povedať, že GR zapojené do EIT, teda GR Regio a GR pre zamestnanosť, 
hrajú na úrovni ES aktívnu úlohu pri zabezpečovaní transparentnosti. V závislosti od 
členských štátov sa však výsledky odlišujú a záleží na administratívnych tradíciách nielen 
krajín, ale aj regiónov. V tejto súvislosti možno mať výhrady voči tomu, že pokiaľ ide o 
časové rozvrhnutie programovania, sme len v počiatočnom štádiu, doteraz sa vynaložilo 
málo finančných prostriedkov a prijalo sa málo záväzkov a pred júnovou kontrolou zo 
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strany Komisie existuje priestor na zlepšenie. Pri presadzovaní EIT sa využíva aj informačná 
sieť INIO a INFORM, ale prekážkou je to, že na zverejňovanie údajov existuje len 
indikatívny formát. Riešením by mohli byť širšie konzultácie využívajúce už zavedené 
kanály (najmä monitorovací výbor) s cieľom dosiahnuť pri konzultáciách vyššiu mieru 
transparentnosti. 
 
V súvislosti so spoločným hospodárením je mimoriadne dôležité zistiť, nakoľko sa uplatňujú 
zásady EIT pri navrhovaní a implementovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
úrovni členských štátov, aké výsledky sa dosiahli, akým komplikáciám a obmedzeniam 
treba čeliť a aké poučenie si možno zobrať, aby sa iniciatíva ďalej posilňovala. 
 
Na účel tejto štúdie sa v rôznych regiónoch Európskej únie uskutočnilo množstvo 
prípadových štúdií, ktoré zahŕňali Fínsko (sever), Taliansko (juh), Holandsko (západ) a 
Poľsko (východ). Diskutuje sa o zásadách EIT uplatňovaných pri implementácii 
štrukturálnych fondov pre tieto krajiny v ich rôznych dimenziách a uvedené zásady sú 
začlenené do širšieho kontextu riadnej správy verejných vecí a využívania konzultačných 
procesov pri vývoji programov. Pri interpretovaní zistení netvrdíme, že tieto štúdie 
jednotlivých krajín plne charakterizujú celú EÚ. Poskytujú však hodnotný pohľad na 
fungovanie EIT na úrovni implementácie. 
 
Zistilo sa najmä to, že: 
 
• Právomoc Komisie sa končí tam, kde sa začína právomoc členských štátov: zriadením 

sietí INFORM/INIO Komisia nestanovuje uplatňovanie nariadenia v riadiacich orgánoch, 
ale zaujíma podporný prístup k EIT, pričom za zaručenie presnosti zverejňovaných 
údajov nesú zodpovednosť členské štáty. 

 
• EIT je nezávislá od zmluvy o dôvere alebo iných foriem finančnej kontroly a auditu. 
 
• Neexistujú žiadne právne prekážky dodržiavania (minimálnych) požiadaviek EIT. 

Minimálne požiadavky EIT nedodržiava len malý počet riadiacich orgánov, čo súvisí s 
nedostatkom správnych kapacít, a nie s neochotou poskytovať tieto údaje. Rozdiely v 
predkladaných údajoch sú spôsobené chýbajúcim normatívnym formátom. 

 
• Jednotlivé členské štáty vyvíjajú vlastné iniciatívy na vyjadrenie zásad EIT 

prostredníctvom internetových prezentácií a digitalizovaných databáz, čo zahŕňa 
digitálne mapy a prezentácie najlepších postupov. 

• Rôznorodosť prezentácií a podmienok prístupu k údajom znemožňuje porovnanie na 
úrovni EÚ. 

 
• Hoci zapojenie zainteresovaných strán do vytvárania programov sa všeobecne uznáva, 

neznamená automaticky, že záujmy potenciálnych príjemcov sa berú do úvahy. Po 
niektorých programových prvkoch je menší dopyt, než by sa očakávalo. 

 
• Zjednodušenie pravidiel, zefektívnenie postupov a zníženie rizík by podľa očakávaní mali 

zvýšiť záujem a účasť na programoch štrukturálnych fondov zo strany tých, ktorí majú v 
súčasnosti problémy pri plnení administratívnych a finančných požiadaviek a nemajú 
konkrétne znalosti o pravidlách EÚ týkajúcich sa dotácií. 

Z operačného hľadiska je EIT spojená so zverejňovaním zoznamu príjemcov. Plnému 
dodržiavaniu minimálnych požiadaviek EIT by prospeli prísnejšie pravidlá a/alebo sankcie 
v prípade neplnenia a lepšia koordinácia a podpora tých riadiacich orgánov, ktoré majú pri 
dodržiavaní uvedených požiadaviek administratívne ťažkosti. 
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Riadiace orgány majú tendenciu spájať EIT s komunikačným plánom, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť operačného plánu a predkladá sa ES na vyjadrenie pripomienok 
a schválenie. Takéto spojenie však európskymi predpismi formálne vyjadrené nie je 
a otázka rozsahu a dosahu EIT z operačného hľadiska zostáva otvorená. 
 
Cieľ, o ktorý sa EIT usiluje prostredníctvom stanovenia minimálnych požiadaviek, sa 
dosiahne vtedy, ak budú občania EÚ poskytované údaje skutočne využívať. Aby k tomu 
došlo, musí sa užitočnosť poskytovaných údajov výrazne zlepšiť. To zahŕňa zlepšenie tak  
obsahu, ako aj prezentovania, a vyžaduje: 
 
• poskytovanie dodatočných zásadných informácií nad rámec požadovaného minima. 

Niektoré členské štáty už experimentujú s dodatočnými informáciami, ako sú napríklad: 
− úplné kontaktné údaje, najmä lokalizácia (napríklad pomocou poštových 

smerovacích čísel); 
− zhrnutia týkajúce sa schválených projektov, oblasť činnosti klasifikovaná prípadne 

podľa spoločnej nomenklatúry, druhy podpory (pôžičky, granty, rizikový kapitál...); 
− údaje o partneroch zúčastňujúcich sa na projekte (právne postavenie, veľkosť...); 
− poradie pri predkladaní a hodnotení žiadostí atď...; 

 
• dosiahnutie toho, aby sa v rôznych databázach členských štátov dalo vyhľadávať a aby 

boli kompatibilné, s cieľom umožniť prehľad prezentovaných údajov na úrovni EÚ 
a súčasne zachovať ich miestny význam. V tejto súvislosti majú špecifický význam: 
− jazyková otázka – vo všetkých prípadoch by sa mali využívať dvojité verzie, a to 

miestny jazyk – angličtina; 
− technické opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie kompatibility softvéru, 

systematická digitalizácia databáz, digitálne mapy prezentujúce umiestnenie a tému 
projektu. 

 
EIT by navyše mohla naznačiť aj optimálne podmienky na zabezpečenie úplnej 
transparentnosti pri predkladaní údajov. Jednou z možností by bolo vypracovanie 
usmernení pre dizajn a obsah internetových stránok, prezentovanie najlepších postupov, 
poskytovanie zhrnutí projektov, digitálne mapy a ďalšie formy prezentácie, ktoré zvýšia 
transparentnosť štrukturálnych fondov a predstavia dosiahnuté výsledky. Na zabezpečenie 
prehľadu prezentovaných údajov na úrovni EÚ by boli vhodné aj dve verzie (jedna 
v miestnom jazyku a jedna v angličtine) a technické opatrenia zaisťujúce kompatibilitu 
rôznych databáz členských štátov. 
 
Z operačného hľadiska EIT neprekračuje na úrovni programového riadenia zverejňovanie 
zoznamu príjemcov. Považuje sa preto skôr za administratívne dodržiavanie predpisov 
určujúcich spôsobilosť na financovanie zo strany EÚ, než za základnú zásadu. 
Transparentnosť a riadna správa verejných vecí by z koncepčného hľadiska mohli byť užšie 
prepojené a slúžiť ako prierezové a základné zásady pri navrhovaní programov. 
 
Jednou z možností, ako podporiť riadnu správu verejných vecí pri implementácii kohéznej 
politiky, by mohlo byť dôkladné preskúmanie, pokiaľ ide o riadnu správu verejných vecí, 
ktoré by sa uplatňovalo pri formulovaní programov. Účelom by bolo stanovenie 
vykonávacích pravidiel a predpisov pre každý program takým spôsobom, aby postupy boli 
transparentné, poskytli lepší prístup k potenciálnym príjemcom štrukturálnych fondov EÚ, 
minimalizovali finančné riziko pri účasti a obmedzili administratívne zaťaženie účastníkov. 
Komunikačný plán ako vyjadrenie zásad EIT by tiež mohol poskytnúť operačný rámec  
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Spätná väzba od rôznych respondentov ukazuje, že je potrebné zjednodušiť pravidlá a 
predpisy a obmedziť finančné riziko pre zúčastňujúcich sa príjemcov za súčasného 
zachovania kontroly nad tým, ako sa finančné prostriedky využívajú. Konzultácie so 
zainteresovanými stranami, ktoré už prispievajú do programov štrukturálnych fondov, a 
užívateľské prieskumy sprostredkovateľských a pomocných orgánov a (potenciálnych) 
príjemcov prostredníctvom procesu zdola nahor poskytnú lepší pohľad na komplikácie a 
obmedzenia účasti na programoch. Takémuto konzultačnému procesu by mala byť 
venovaná veľká pozornosť a samotný proces môže poskytnúť vhodnú spätnú väzbu o tom, 
ako sa uplatňujú odporúčania. 
 
Rozšírenejšia konzultačná činnosť využívajúca už tradičné kanály (najmä monitorovací 
výbor) môže zároveň prispieť k dosiahnutiu vyššej miery transparentnosti pri konzultáciách. 
 
Medzi hlavné návrhy, ako zvýšiť transparentnosť v kohéznej politike, patria: 
• väčšia otvorenosť a spätná väzba, pokiaľ ide o výsledok žiadostí o hodnotenie projektov, 

a zmluvné rokovania, dôvody zamietnutia a ponúknutie možnosti odvolania; 
• zjednodušenie administratívnych a finančných postupov; 
• obmedzenie finančného rizika pre príjemcov. 
 
Zvýšenie transparentnosti by tak mohlo poslúžiť cieľu riadnej správy verejných vecí v 
riadení projektov. Zjednodušenie pravidiel, zefektívnenie postupov a obmedzenie rizík by 
podľa očakávaní mali zvýšiť účasť tých strán na programoch štrukturálnych fondov, ktoré 
majú v súčasnosti ťažkosti pri plnení administratívnych a finančných požiadaviek a nemajú 
žiadne konkrétne znalosti o postupoch verejného obstarávania v EÚ. 


	ZHRNUTIE

