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Pracovný dokument stručne opisuje ciele a rozsah správy. Spravodajca uvádza všeobecný 
prehľad situácie, dôvody problémov pri čerpaní finančných prostriedkov a zoznam 
niekoľkých možných riešení, ktoré by mala správa analyzovať.

1. Kontext

Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu predstavuje 
od konca 90. rokov hlavný problém súvisiaci s uplatňovaním politiky súdržnosti EÚ. Viaceré 
členské štáty mali problémy pri čerpaní európskych finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu, a to najmä krátko po pristúpení. Táto iniciatívna 
správa by sa mala zamerať na problémy, ich príčiny a osvedčené postupy v rámci súčasného 
programového obdobia (2007 – 2013) a sformulovať poučenie pre budúcu politiku súdržnosti 
EÚ.

2. Vymedzenie, kontext čerpania finančných prostriedkov

Spravodajca chápe schopnosť čerpať finančné prostriedky ako mieru, do akej členský štát 
dokáže účinne a efektívne využiť finančné prostriedky vyčlenené zo štrukturálnych fondov 
a z Kohézneho fondu. Táto schopnosť je nevyhnutným predpokladom maximálneho využitia 
financií z fondov EÚ v prospech hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Schopnosť čerpať 
finančné prostriedky na strane dopytu znamená reálnu schopnosť žiadateľov vypracovať 
prijateľné projekty. Schopnosť čerpať finančné prostriedky na strane ponuky možno 
vymedziť na základe troch hlavných činiteľov:

 makroekonomická schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená a vyjadrená 
z hľadiska HDP;

 finančná schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená ako schopnosť 
spolufinancovať programy a projekty podporované EÚ, naplánovať a zabezpečiť 
štátne príspevky vo viacročných rozpočtoch, ako aj získať príspevky od partnerov 
zapojených do rôznych programov a projektov;

 administratívna schopnosť čerpať finančné prostriedky vymedzená ako schopnosť 
a kvalifikácia ústredných a miestnych orgánov pripraviť programy a vhodné a správne 
načasované projekty, rozhodnúť o nich, zabezpečiť koordináciu zapojených partnerov, 
splniť administratívne a oznamovacie požiadavky, financovať a sledovať realizáciu 
programov a projektov a predchádzať nezrovnalostiam.

Schopnosť čerpať finančné prostriedky nie je parameter, ale premenná. Výrazne sa líši 
v jednotlivých členských štátoch, preto je potrebné prijímať individuálne riešenia.

Snaha o vyčerpanie maximálneho možného objemu finančnej pomoci v tejto súvislosti 
vyžaduje nepretržité úsilie členských štátov a zapojenie miestnej a regionálnej správy do 
všetkých fáz postupu.

3. Úroveň schopnosti čerpať finančné prostriedky v súčasnom programovom období

Nasledujúce diagramy ukazujú schopnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych 
fondov a z Kohézneho fondu v jednotlivých členských štátoch v súčasnom období a uvádzajú 
úhrnné hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. 
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Platby v období 2007 – 2013 ku dňu 25. januára 2011
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Priebežné uhradené mesačné platby od roku 2009

Všetky úhrnné platby za rok
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Platby uskutočnené za rok daného obdobia
ERDF (EFRR) len za obdobie 2000 – 2006
ERDF (EFRR) a KF za obdobie 2007 – 2013

4. Príčiny problémov pri čerpaní finančných prostriedkov

4.1. Počiatočné problémy na začiatku programového obdobia

Členským štátom spôsobili problémy postupy hodnotenia súladu súvisiace s novým systémom 
riadenia a kontroly stanoveným v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým 
sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde. To viedlo k oneskoreniu platieb, keďže podmienkou 
prvých priebežných platieb bolo schválenie systému zo strany Komisie. K oneskoreniu platieb 
na začiatku súčasného obdobia navyše prispela významná záťaž vyplývajúca zo súbežnej 
realizácie dvoch programových období (2000 – 2006 a 2007 – 2013). 

4.2. Finančné problémy

Problémy pri využití financií z fondov v mnohých členských štátoch vyplynuli z dôsledkov 
celosvetového hospodárskeho poklesu. Následne sa prejavili problémy pri realizácii 
projektov, menil sa predpokladaný dopyt a čoraz viac sa obmedzovali štátne a miestne verejné 
financie. Skomplikovalo sa získavanie dostatočných zdrojov na spolufinancovanie projektov.



DT\861336SK.doc 7/9 PE460.928v01-00

SK

4.3. Regulačné požiadavky

Regulačný rámec obdobia 2007 – 2013 všeobecne zvýšil zreteľnosť v porovnaní 
s predchádzajúcou verziou, je však potrebné ďalšie úsilie. Problémy členských štátov 
v oblasti regulačných požiadaviek spôsobil (okrem iného) nesúlad, keďže v niektorých 
prípadoch neboli požiadavky Európskeho spoločenstva v súlade s platnými právnymi 
predpismi jednotlivých členských štátov a tieto predpisy sa museli revidovať. 

Ďalšie problémy vyvolalo oneskorenie pri príprave a zavedení predpisov EÚ a predpisov 
jednotlivých členských štátov či súvisiacich usmernení, ako aj medzery alebo nejasnosti 
v predpisoch. Niektoré regulačné požiadavky sa na základe skúseností s ich uplatňovaním 
musia upraviť. Problémy zapríčinilo aj vymedzenie podmienok spôsobilosti. Niektorým 
operačným programom územnej spolupráce spôsobili problémy pravidlá členských štátov 
týkajúce sa spôsobilosti, keďže podľa počtu zapojených členských štátov vzniklo niekoľko 
odlišných súborov vnútroštátnych pravidiel. 

Významne sa oneskoruje preklad usmerňujúcich pokynov a poskytovanie vysvetlení zo strany 
Komisie, napríklad pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie a oprávnenosti nákladov. 
Ďalšie problémy spôsobili časté zmeny požiadaviek jednotlivých členských štátov a rozpory 
v usmerneniach Európskeho spoločenstva, keďže inštitúcie EÚ v priebehu finančného 
výhľadu zmenili interpretáciu nariadení.

4.4. Organizačné požiadavky

Problémy členských štátov súvisiace s organizačnými požiadavkami spôsobila potreba zriadiť 
nové inštitúcie, nedostatočné oddelenie jednotlivých orgánov, otázky týkajúce sa hierarchie 
jednotlivých inštitúcií a ťažkosti pri rozdeľovaní úloh a zodpovednosti. V niektorých 
prípadoch vzniklo príliš veľa organizácií a funkcie sa duplikovali.

4.5. Ľudské zdroje

Všeobecná právna úprava nestanovuje žiadne osobitné požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu či 
počet zamestnancov potrebných na splnenie požiadaviek na riadenie a kontrolu. V súvislosti 
so sprísnením požiadaviek na kontrolu vyvoláva znepokojenie obmedzený počet 
zamestnancov a ich nedostatočná kvalifikácia na štátnej a regionálnej úrovni. Vyskytli sa 
problémy súvisiace so zotrvaním zamestnancov. Obmedzenie zamestnanosti vo verejnom 
sektore motivované krízou má za následok vzostup externej kontroly. Striedanie 
zamestnancov v Komisii by mohlo spôsobiť zmeny v interpretácii určitých predpisov počas 
realizácie operačných programov. 

4.6. Systémy informačných technológií

Prejavuje sa výrazné oneskorenie zapríčinené problémami so zriaďovaním systémov 
informačných technológií, nedostatočne jasnými či neskorými usmerneniami Komisie 
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v oblasti komunikačných a informačných systémov, ako aj kvalitou a včasnosťou usmernení 
jednotlivých členských štátov týkajúcich sa komunikačných a informačných systémov.

4.7. Kontrolné požiadavky

Prísnejšie požiadavky na kontrolu síce zvyšujú transparentnosť, na druhej strane sa však 
prejavuje nevyváženosť kontroly a obsahu. Regulačné požiadavky obdobia 2007 – 2013 sa 
zameriavajú skôr na kontrolné otázky a strácajú zo zreteľa obsah. Požiadavky na kontrolu 
odrádzajú príjemcov a vedúci pracovníci venujú viac času posudzovaniu súladu s kontrolnými 
požiadavkami než plneniu cieľov operačných programov. Okrem toho kontrolné požiadavky 
jednotlivých členských štátov často presahujú nariadenia EÚ.

5. Osvedčené postupy, návrhy na zlepšenie schopnosti čerpať financie

Predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú zložité. Z tohto dôvodu je 
ťažké dodržať ich, a to spôsobuje chyby. Členské štáty preto vynakladajú neprimerane veľa 
času na riadenie a kontrolu chýb. Ak chceme znížiť množstvo chýb a zvýšiť účinnosť, 
musíme sa zamerať na zjednodušenie postupu. Namiesto kontroly vstupov sa treba sústrediť 
na platby s cieľom dosiahnuť výsledky. Mohli by sme zvážiť, či by nebolo možné prísnejšie 
sledovať podvody namiesto formálnych nezrovnalostí, pristupovať k nezrovnalostiam 
diferencovanejšie a umožniť flexibilitu v závislosti od závažnosti zistenej nezrovnalosti. 
Pravdepodobne bude nutné uvažovať o chybovej rezerve v projektových výdavkoch. Musí sa 
posilniť vyváženosť medzi objemom pomoci a kontrolnými požiadavkami. Treba prehĺbiť 
koordináciu audítorskej činnosti.

Mala by sa dosiahnuť lepšia vyváženosť medzi predpismi a postupmi potrebnými na 
zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov EÚ na jednej strane a väčším zameraním 
politiky súdržnosti na výkonnosť a nákladovú úspornosť na druhej strane. Komisia by mala 
navrhnúť spôsob, ako sa viac zamerať na plnenie cieľov, a pritom sa neodchýliť od 
kľúčového pravidla riadneho finančného hospodárenia.

Mimoriadne dôležité je včasné schválenie rozpočtu EÚ, ako aj jasných a definitívnych 
predpisov a usmernení pre členské štáty.

Existuje široký priestor pre užšie prepojenie systémov plánovania a realizácie. Harmonizácia 
predpisov a postupov by mohla viesť k zjednodušeniu systémov realizácie a povzbudiť 
zapojenie prípadných príjemcov do programov spolufinancovania EÚ. Treba zvážiť možnosť 
zvýšenia flexibility na podporu činností typu ESF v programoch EFRR a naopak.

Ďalšie možnosti zefektívnenia a zlepšenia schopnosti čerpať financie:
 vytváranie sietí medzi realizačnými štruktúrami členských štátov;
 podnety na pritiahnutie a udržanie zamestnancov v členských štátoch;
 preskúmanie možnosti zavedenia harmonizovaných informačných a komunikačných 

systémov, pričom sa zohľadnia rozdiely systémov riadenia a kontroly v jednotlivých 
členských štátoch;

 riešenie prísnejších kontrolných požiadaviek formou pomoci príjemcom;
 decentralizácia politiky súdržnosti prostredníctvom prístupov miestneho rozvoja;
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 širšie zapojenie regiónov v rôznych etapách celého postupu;
 zriadenie medzinárodného programu spolupráce INTERREG ENLARGEMENT 

s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi s vysokou a regiónmi s nízkou úrovňou 
čerpania finančných prostriedkov;

 zvýšenie počtu projektov verejno-súkromného partnerstva;
 trvalé uplatňovanie sankcií v prípade nedbanlivého riadenia zdrojov.

6. Pracovná metodika a postup

Cieľom tohto pracovného dokumentu je iniciovanie plodnej diskusie medzi členmi Výboru 
pre regionálny rozvoj. Pracovný dokument však zahŕňa len počiatočné stanovisko 
spravodajcu, ktoré bude ďalej rozpracované v návrhu správy. 

Spravodajca má v úmysle úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami, ako aj 
so spravodajcom Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorí poskytnú svoje stanovisko 
na základe článku 50: postup pridružených výborov. Okrem toho boli všetci členovia Výboru 
pre regionálny rozvoj požiadaní, aby predložili svoje stanoviská v rámci diskusie s cieľom 
obohatiť návrh správy o konštruktívne myšlienky.


