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Tlačová správa 
V Luxemburgu 14. novembra 2022 

Audítori vyzývajú na zlepšenia pri zakotvovaní 
všeobecných politických priorít v rozpočte EÚ 
 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) existujú veľké rozdiely v rozsahu, 
v akom Európska komisia začlenila všeobecné politické priority EÚ v oblasti zmeny klímy, 
zachovania biodiverzity, rodovej rovnosti, udržateľného rozvoja a digitálnej transformácie 
do výdavkových programov EÚ. Audítori dospeli k záveru, že rodová rovnosť je najmenej 
dobre začlenenou prioritou do rozpočtu EÚ. Okrem toho existujú značné rozdiely v spôsobe, 
akým Komisia meria príspevok rozpočtu EÚ k piatim kľúčovým prierezovým politikám 
a podáva správy o ich plnení.  
 
„Komisia by mala lepšie začleniť všeobecné politické priority EÚ do svojho výkonnostného rámca, 
najmä pokiaľ ide o rodovú rovnosť, digitálnu transformáciu a ciele udržateľného rozvoja, pričom 
by mala zohľadniť náklady a uskutočniteľnosť svojho prístupu,“ uviedol François-Roger Cazala, 
člen EDA zodpovedný za túto správu. „Mala by tiež zlepšiť podávanie správ o prierezových 
politických prioritách, aby ukázala, ako sa v čo najväčšej miere využilo každé vynaložené euro, 
ako aj lepšie zdôrazňovať výdavky, ktoré zároveň prispievajú k niekoľkým horizontálnym 
politickým prioritám.“ 
 
Komisia uviedla, že do rozpočtových programov EÚ v plnej miere začlenila kľúčové všeobecné 
politické priority EÚ, ale audítori zistili výrazné rozdiely medzi klímou a biodiverzitou v porovnaní 
s rodovou rovnosťou. Hoci päť horizontálnych priorít bolo začlenených do výdavkových 
programov EÚ v rôznej miere, napríklad v oblasti výskumu, poľnohospodárstva a regionálneho 
rozvoja, audítori zistili, že Komisia poskytla príliš pozitívne závery o pokroku dosiahnutom 
pri začleňovaní cieľov. Priority v oblasti klímy a biodiverzity boli väčšinou začlenené primerane, 
ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a digitálna transformácia boli začlenené čiastočne. Na 
druhej strane sa rodová rovnosť začlenila v oveľa menšej miere. 
 
Pokiaľ ide o klímu a biodiverzitu, Komisia vypracovala metódy na sledovanie výdavkov v rámci 
viacerých programov s cieľom identifikovať a podávať správy o tom, koľko na ne vynakladá, a má 
zavedený rámec na meranie príspevku z rozpočtu EÚ. Jej podávanie správ však nie je presné. 
Dôvodom je, že používala aproximácie, a dôvodom sú aj nedostatky, na ktoré predtým audítori 
poukázali v súvislosti s nadhodnotením výdavkov. Komisia uvádza obmedzené informácie 
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o prínose programov EÚ k cieľom udržateľného rozvoja a digitálnej transformácii, zatiaľ čo 
opatrenia na meranie ich prínosu k rodovej rovnosti sa zlepšili, ale naďalej čelia obmedzeniam.  
 
Komisia sleduje výdavky na klímu a biodiverzitu a začína ich sledovať z hľadiska rodovej rovnosti. 
Komisia však poskytuje málo informácií o tom, či výdavky EÚ prispievajú k niekoľkým prioritám 
súčasne. Takisto nemeria účinky výdavkov EÚ z hľadiska ich skutočného vplyvu na horizontálne 
priority, hoci pracuje na súvisiacom pilotnom projekte na meranie týchto účinkov.  
 
Základné informácie 
 
Komisia sleduje horizontálne politické priority vo všetkých výdavkových programoch. Jej cieľom 
je postupne ich začleňovať do návrhu a čerpania rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť, aby ich 
výdavkové programy riešili nad rámec svojich vlastných programových cieľov. Je dôležité, aby sa 
prierezové politiky stali neoddeliteľnou súčasťou spôsobu navrhovania, vykonávania 
a posudzovania výdavkových programov EÚ, aby sa maximalizovala transparentnosť 
pri prideľovaní finančných prostriedkov súvisiacich s rôznymi prioritami a poskytol sa široký 
prehľad o výkonnosti rozpočtu EÚ. 
 
Je to po prvýkrát, čo audítori podávajú správu o horizontálnych politických prioritách EÚ ako 
celku. Preskúmali výber 11 programov, ktoré predstavujú 90 % platieb uskutočnených do konca 
roka 2021 v rámci štyroch okruhov viacročného rozpočtu. Týchto päť priorít je relevantných 
pre súčasné viacročné výdavky EÚ do roku 2027.  
 
Úplné znenie výročnej správy EDA o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2021 je 
dostupné na webovom sídle EDA. Pozri aj predchádzajúce správy EDA o podávaní správ o klíme, 
uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti a podávaní správ o udržateľnosti. 
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