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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie 
dokumentu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu. 
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Audítori kontrolujú opatrenia EÚ 
na riešenie rozdielov v inováciách 
Schopnosť súkromných a verejných subjektov prijať a rozvíjať najmodernejšie technológie sa 
v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líši. V snahe vyrovnať tieto rozdiely v inováciách sa 
EÚ čoraz viac zameriava na zabezpečenie širšej účasti na svojich programoch financovania 
výskumu a inovácie, zavedenie osobitných opatrení na uvoľnenie potenciálu krajín s nízkou 
mierou inovácií a podporu synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF). 
Európsky dvor audítorov (EDA) vykonáva audit s cieľom posúdiť opatrenia prijaté Európskou 
komisiou na dosiahnutie tohto „rozširujúceho“ cieľa programu Horizont 2020. 

Výskum a inovácie sú kľúčovou súčasťou produktivity a hospodárskej konkurencieschopnosti. 
Približne dve tretiny hospodárskeho rastu Európy v posledných desaťročiach boli ovplyvnené 
technologickými inováciami a jedna tretina všetkých pracovných miest v Európe je v súčasnosti 
sústredená v odvetviach založených na vedomostiach. Jedným z politických cieľov EÚ je 
rovnomerné rozloženie činností v oblasti výskumu a inovácií medzi jej členské štáty. 

Horizont 2020 je ôsmy rámcový program EÚ pre výskum a inováciu. Funguje tak, že sa z neho 
spolufinancujú špičkové projekty spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v členských štátoch 
a partnerských krajinách, a je hlavným nástrojom financovania stratégie Európa 2020 a cieľov 
Európskeho výskumného priestoru (EVP), iniciatívy, ktorá sa začala v roku 2000 a ktorej cieľom je 
vytvoriť jednotný trh pre výskum, inovácie a technológie bez hraníc v celej EÚ. Od roku 2013 sa 
program Horizont 2020 čoraz viac zameriaval na šírenie excelentnosti a „rozširovanie“ účasti krajín 
s nízkou mierou inovácií tým, že im poskytoval dodatočnú podporu pri navrhovaní politík, 
budovaní kapacít a vytváraní prepojení medzi vedúcimi výskumnými ústavmi a regiónmi s nízkou 
výkonnosťou. Na financovanie týchto opatrení sa okrem finančných prostriedkov z programu 
Horizont 2020 použili EŠIF, ktorých účelom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v EÚ. 
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„Medzi súkromnými a verejnými subjektmi v rôznych členských štátoch pretrvávajú rozdiely, pokiaľ 
ide o ich výsledky v oblasti výskumu a inovačnú kapacitu. Tento rozdiel medzi inovačnými lídrami 
a krajinami s nedostatočnými výsledkami bráni EÚ plne využívať jej potenciál a ohrozuje jej 
hospodársky rast, prosperitu a sociálnu stabilitu,“ uviedla Ivana Maletić, členka Európskeho dvora 
audítorov zodpovedná za tento audit. „Cieľom tohto auditu je posúdiť, či opatrenia Komisie – 
napríklad v rámci programu Horizont 2020 a prostredníctvom podpory synergií s EŠIF – pomohli 
znížiť rozdiely v oblasti výskumu a inovácie v EÚ.“ 

Rozpočet programu Horizont 2020 na roky 2014 – 2020 predstavoval 76,4 mld. EUR vrátane 
približne 1 mld. EUR na „rozširovacie“ opatrenia. Podiel výskumu a inovácie v rozpočte EŠIF 
na obdobie 2014 – 2020 predstavoval 43 mld. EUR. Audítori preskúmajú výsledky opatrení 
zavedených od roku 2014, s dôrazom na synergie s EŠIF, ako aj zmeny navrhnuté pre nový 
viacročný finančný rámec (2021 – 2027).  

Základné informácie 

Záverom priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 bolo, že v súvislosti s cieľom 
„rozširovania“ sa dosiahol pomalý a nerovnomerný pokrok, pričom v niektorých novších členských 
štátoch a niektorých programových sektoroch došlo len k malej badateľnej zmene. V Európskom 
parlamente a Rade to vyvolalo obavy. Návrh nového rámcového programu pre výskum a inováciu 
na obdobie 2021 – 2027 „Horizont Európa“ preto kladie ešte väčší dôraz na „rozširujúce“ opatrenia 
a synergie. V najnovšom nariadení o spoločných ustanoveniach, ktorým sa stanovujú pravidlá 
pre EŠIF a iné fondy, sa takisto zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a Komisia zlepšili 
koordináciu a rozvíjali synergie s rámcom pre výskum a inováciu. 

Tento audit opatrení EÚ na boj proti rozdielom v inováciách by sa mal dokončiť do konca roka 2021. 
Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom 
auditu a nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie 
podkladového dokumentu k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu). 
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