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Slovensko sa pripravuje na škrty vo 
finančných tokoch z EÚ a na nové podmienky. 
Debata o európskom rozpočte na ďalších  
7 rokov oficiálne začala. 

Návrhom rozpočtu Viacročného finančného 
rámca EÚ z 2. mája 2018 odštartoval zápas  
o finančné krytie európskych politík  
na najbližších sedem rokov. Narážať na seba 
budú nie len členské štáty rozdelené  
do táborov čistý prispievateľ – čistý prijímateľ 
a európske inštitúcie medzi sebou, ale aj 
politické svetonázory na európsku integráciu 
a hierarchiu jej priorít. 
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Európska komisia predstavila návrh 
nového dlhodobého rozpočtu:  

Viac peňazí pre menšiu EÚ

Eurokomisár pre rozpočet Gunther Oettinger a predseda Európskej 
komisie Jean-Claude Juncker predstavujú návrh Viacročného finančného 

rámca na roky 2021 až 2027. [EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ]
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Európska komisia navrhuje okresať 
rozpočty pre politiku súdržnosti 
ako aj spoločnú poľnohospodár-

sku politiku. Brusel tiež chce zmraziť 
čerpanie eurofondov krajinám, ktoré 
nedodržujú zásady právneho štátu.

Európska komisia v  stredu (2. 
mája) zverejnila dlhoočakávaný návrh 
rozpočtového výhľadu  na obdobie ro-
kov 2021 – 2027, čím oficiálne odštar-
tovala niekoľkomesačné rokovania so 
zástupcami Európskeho parlamentu 
a jednotlivých členských štátov.

Hlavnými výzvami, ktorým budú 
európske financie čeliť po roku 2020, 
je výpadok na strane príjmov po od-
chode Spojeného kráľovstva EÚ a fi-
nancovanie nových priorít. Brusel sa 
však napriek tomu riadil víziou „viac 
peňazí pre menšiu Európsku úniu“.

„V hre je veľa, treba preto konať 
zodpovedne. Dnešný návrh rozpočtu 
je preto cielený a realistický,“ píše sa 
návrhu z dielne Európskej komisie.

HRA S ČÍSLAMI
Komisia chce, aby spoločný rozpo-

čet EÚ po roku 2020 bol väčší ako ten 
súčasný. Na prebiehajúcich sedem ro-
kov bol jeho strop stanovený na zhru-
ba 960 miliárd eur, čo je okolo jedné-
ho percenta HDP celej Únie.

Ďalší finančný rámec by podľa ná-
vrhu Bruselu mal byť na úrovni 1,114 
percenta HDP – to znamená, že by sa 
mal navýšiť o vyše sto miliárd na 1,14 
miliardy eur.

Predseda Európskej komisie Je-
an-Claude Juncker označil návrh Komi-
sie za „veľmi rozumný a zodpovedný“.

„Navrhujeme ambiciózny ale vy-
rovnaný rozpočet, ktorý je spravodli-
vý ku všetkým,“ uviedol šéf Európskej 
komisie.

Podľa eurokomisára zodpovedné-
ho za rozpočet Gunthera Oettingera 
ide o „veľmi dobrý kompromis medzi 
ambíciami Európskeho parlamentu 
a ochotou členských štátov prispievať 
o niečo viac“.

Dá sa však očakávať, že europoslan-
ci budú požadovať ešte ambicióznejšiu 
finančnú perspektívu.  V  marci totiž 
prijali uznesenie, v ktorom vyzvali za 
navýšenie spoločných financií na 1,3 
percenta HDP, čo pri predstavení ná-
vrhu Komisie nezabudol pripomenúť 
ani predseda Európskeho parlamentu 
Antonio Tajani.

Niektoré členské štáty, predovšet-
kým takzvaní čistí prispievatelia do 
európskeho rozpočtu, však budú tla-
čiť na to, aby bol čo najmenší.

NOVÉ PRIORITY
Nové priority dlhodobého roz-

počtu po roku 2020 sa dajú vytušiť 
už z názvu, ktorý Komisia zvolila pre 
svoj návrh – „Moderný rozpočet pre 
Úniu, ktorá chráni, posilňuje a  obra-
ňuje“.

Zodpovedajú tomu aj okruhy, do 
ktorých by podľa Bruselu mala Únia 
v  nasledujúcich siedmich rokoch in-
vestovať. V  novej finančnej perspek-
tíve by ich malo byť sedem.

„Budeme investovať viac do ob-
lastí, kde jeden členský štát nemôže 
konať sám alebo kde je efektívnejšia 
spoločná spolupráca viacerých štátov 
– výskum, migrácia, ochrana hraníc 
či obrana,“ upresnil Oettinger.

Novinkou je, že samostatnú kapi-
tolu tvorí migrácia a kontrola hraníc, 
na ktorú chce Brusel vyčleniť takmer 
35 miliárd eur. Okrem iného by sa 
vďaka tomu mal zvýšiť počet perso-
nálu Európskej agentúry pre pohra-
ničnú a pobrežnú stráž o  desaťtisíc 
príslušníkov do roku 2027.

Oproti súčasnému finančnému 
rámcu chce Komisia zvýšiť aj výdaje 
na vedu a výskum, či podporu malých 
a  stredných podnikov. Zdvojnásobiť 
chce tiež finančné prostriedky pre 
program Erasmus+, ktorý mladým 
Európanom ponúka príležitosti na 
štúdium či prácu v zahraničí.

AKO ZAPLÁTAŤ DIERU PO 
ODCHODE BRITÁNIE?
Otázne však zostáva kde na to 

vziať.
Finančný rámec po roku 2020 

bude totiž prvým, ktorý sa bude 
musieť zaobísť bez príspevkov od 
odchádzajúceho Spojeného kráľov-
stva.  Predseda Európskej komisie 
Jean-Claude Juncker v stredu pred eu-
roposlancami upresnil, že pôjde o vý-
padok v hodnote 15 miliárd eur ročne.

Ako už dávnejšie avizoval euro-
komisár Gunther Oettinger, dieru 
v  európskych financiách bude treba 
zaplátať škrtmi na výdajovej strane, 
ale aj vyššími príspevkami členských 
štátov.

Brusel tiež navrhuje obohatiť eu-
rópske financie o nové vlastné zdroje 
príjmov. V návrhu sa spomínajú po-

diely príjmov z aukcií emisných kvót, 
digitálna daň, či zvýšenie národných 
príspevkov v závislosti na produkcii 
nerecyklovaného odpadu z plasto-
vých obalov.

Brusel očakáva, že vďaka európ-
ska pokladnica si vďaka novým príj-
mom prilepší o 22 miliárd eur ročne, 
čo by podľa nemeckého eurokomisá-
ra Oettingera pomohlo zaplátať me-
dzeru v rozpočte po brexite.

Komisia tak vyšla v ústrety Európ-
skemu parlamentu, ktorý všetky uve-
dené návrhy vlastných zdrojov  od-
porúčal v uznesení prijatom v marci 
tohto roku.

„NIKTO O NIČ NEPRÍDE“
Škrty v budúcom dlhodobom roz-

počte EÚ sa budú týkať predovšetkým 
politiky súdržnosti a spoločnej poľno-
hospodárskej politiky.

„Tieto dve politiky však vznikli 
pred niekoľkými desaťročiami a EÚ 
odvtedy získala nové povinnosti, z 
čoho logicky vyplýva, že ich relatívny 
podiel na výdavkoch bude nižší,“ píše 
sa v materiáli Európskej komisie.

Objem eurofondov, ktoré sa po 
roku 2020 budú prerozdeľovať v rám-
ci takzvanej kohéznej politiky, by sa 
podľa Oettingera mal znížiť o  sedem 
percent. Komisia však zatiaľ nepred-
stavila detailné kritériá pre ich čerpa-
nie.

Nemecký eurokomisár v stredu 
priblížil, že pre osemdesiat percent 
prostriedkov z  politiky súdržnosti 
bude hlavným ukazovateľom aj naďa-
lej HDP na obyvateľa. Zvyšných dvad-
sať percent by si regióny mali rozdeliť 
na základe mixu kritérií, ktorých „by 
malo byť štyri až šesť,“ uviedol Oet-
tinger.

Očakáva sa však, že v rámci politi-
ky súdržnosti bude Komisia tlačiť na 
podporu regiónov, ktoré výraznejšie 
čelia problému migrácie, veľkej miere 
nezamestnanosti mladých, či zlému 
životnému prostrediu.

„Čo sa týka migrácie, verte nám, 
nechceme hrať hru, kto najviac stratí. 
Chceme, aby všetci čo najviac získali. 
„Nikto o nič nepríde,“ ubezpečoval na 
brífingu k rozpočtu eurokomisár Oe-
ttinger.

Komisia okrem toho chce viac 
prepojiť rozpočet EÚ s  európskym se-
mestrom pre koordináciu hospodár-
skych politík. To znamená, že Únia vy-
člení 25 miliárd eur na finančnú pod-
poru pre členské krajiny pri prijímaní 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_sk.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=SK
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dôležitých štrukturálnych reforiem.
Komisia by ich podľa jeho slov 

mala spolu s  ďalšími detailmi ohľa-
dom fungovania budúcej kohéznej 
politiky predstaviť 29. mája.

EUROFONDY LEN PRE 
POSLUŠNÉ ŠTÁTY
Politiky súdržnosti sa týka aj naj-

kontroverznejší návrh v  dnešnom 
balíku Komisie. Tá chce podmieniť 
čerpanie eurofondov dodržiavaním 
zásad právneho štátu. O tomto opat-
rení sa hovorí už dlhšie a hlavne v sú-
vislosti s Poľskom a Maďarskom.

Tak Jean-Claude Juncker ako aj 
nemecký eurokomisár Oettinger 
však novinárov ubezpečovali, že 
nové pravidlá nemajú trestať žiadnu 
konkrétnu krajinu. Ich zámerom je 
zabezpečiť riadne využívanie peňazí 
európskych daňových poplatníkov.

Zmrazenie eurofondov príde na 
rad vtedy, ak krajiny nebudú vedieť 
zabezpečiť „riadne finančné hospo-
dárenie“ so spoločnými európskymi 
prostriedkami.

Len nezávislé súdnictvo, ktoré 
dbá na dodržiavanie právneho štátu 
a  právnej istoty, môže v  konečnom 
dôsledku zaistiť, že sú peniaze z roz-
počtu EÚ dostatočne chránené,“ vy-
svetľuje svoj návrh Komisia.

ZMENY V 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
POLITIKE
Zoštíhleniu by sa podľa návrhu 

európskej exekutívy nemal vyhnúť 

ani rozpočet pre Spoločnú poľnohos-
podársku politiku (SPP).

„V kontexte brexitu a požiadaviek 
na financovanie nových priorít je 
rozpočet pre Spoločnú poľnohospo-
dársku politiku znížený len o  prija-
teľných päť percent,“ uviedol euroko-
misár pre poľnohospodárstvo a  roz-
voj vidieka Phil Hogan.

V  prebiehajúcom sedemročnom 
období pritom priorita „udržateľný 
rast,“ pod ktorú SPP spadá, tvorí naj-
väčšiu rozpočtovú kapitolu. Na pod-
poru farmárov každoročne smeruje 
59 miliárd eur.

Z nich až osemdesiat percent kon-
čí na účtoch dvadsiatich percent naj-
väčších európskych poľnohospodár-
skych podnikov. Komisia chce preto 
klásť väčší dôraz na podporu malých 
a stredných fariem.

„V rámci nových pravidiel budú 
mať členské štáty väčšiu zodpo-
vednosť za čo najlepšie využívanie 
rozpočtu na poľnohospodárstvo. V 
porovnaní s dneškom budú mať väč-
šiu flexibilitu presúvať finančné pro-
striedky medzi priamymi platbami a 
rozvojom vidieka podľa vnútroštát-
nych potrieb a cieľov,“ približuje Ko-
misia vo svojom návrhu.

ČO BUDE NASLEDOVAŤ?
Stredajší návrh Komisie je zatiaľ 

len hrubým návrhom budúcej finanč-
nej perspektívy. V  nasledujúcich 
dňoch a mesiacoch budú zástupcovia 
európskej exekutívy predstavovať 
detailnejšie predstavy o jednotlivých 
prioritných politikách.

Dôležité dátumy:

• 29 . mája – podrobnejší návrh ku 
kohéznej politike

• 30. mája – návrh k oblasti „in-
vestície do ľudí“ (Európsky sociál-
ny fond, Erasmus+ atď.)ä

• 31. mája – návrhy k hospodárskej 
a menovej únii.

• 1. júna – návrhy k spoločnej poľ-
nohospodárskej politike

• 6. júna – návrhy k strategickým 
investíciám (Nástroj pre prepoje-
nie Európy, Digitálna Európa)

• 7. júna – návrhy k programu vý-
skumu a inovácií

• 8. júna – návrhy týkajúce sa jed-
notného trhu

• 12. júna- návrhy k migrácii a kon-
trole hraníc

• 13. júna – návrhy k obrane
• 14. júna – návrhy k politike sused-

stva a vzťahom s vonkajším sve-
tom n
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Č L Á N O K

Európske peniaze za právny štát: 
Politický nátlak na členské 
štáty alebo nevyhnutnosť?

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Názory na nový mechanizmus 
z  dielne Komisie, podľa ktoré-
ho by sa čerpanie peňazí z roz-

počtu EÚ podmieňovalo  dodržiavaním 
zásad právneho štátu, sa medzi sloven-
skými europoslancami líšia. Väčšina z 
nich sa obáva jeho finálneho nastavenia.

Kým návrh Viacročného finanč-
ného rámca, ktorý v  stredu (2. mája) 
predstavila Európska komisia, ako 
celok europoslanci hodnotili v zása-
de pozitívne, návrh na podmienenie 
čerpania prostriedkov zo spoločného 

európskeho rozpočtu dodržiavaním 
zásad právneho štátu vyvolal výrazne 
zmiešanejšie reakcie.

O  tomto opatrení sa na európskej 
úrovni diskutuje už dlhšiu dobu. Ko-
misia tvrdí, že nový legislatívny návrh 
necieli na žiadnu konkrétnu krajinu.

Stredajší návrh Bruselu podľa oča-
kávaní neprivítali s otvorenou náru-
čou krajiny ako Maďarsko a Poľsko. 
Návrh rovnako odmieta Rumunsko 
ale aj Bulharsko, ktoré v súčasnosti 
predsedá Rade EÚ.

Slovenská vláda zatiaľ nemá jas-
ný názor na podmieňovanie príjmov 
z  európskeho rozpočtu týmto krité-

riom. Nové podmienky pre čerpane 
prostriedkov z  rozpočtu EÚ, vrátane 
dodržiavania princípov právneho štá-
tu, však rezort diplomacie v  reakcii 
pre portál euractiv.sk nevylúčil. Všet-
ky nové kritériá však podľa hovorcu 
rezortu Petra Suska musia ostať ob-
jektívne a férové.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE 
VŠETKY PENIAZE Z 
ROZPOČTU EÚ
„Navrhované nové pravidlá by 

Únii umožnili  pozastaviť, znížiť ale-
bo obmedziť prístup k finančným 
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prostriedkom EÚ  spôsobom  primera-
ným povahe, závažnosti a rozsahu ne-
dostatkov pri dodržiavaní zásad práv-
neho štátu,“ píše v  návrhu európskej 
exekutívy.

Nové pravidlá by sa pritom nemali 
vzťahovať iba na čerpanie prostried-
kov z  politiky súdržnosti, čiže euro-
fondov, ale prístupu k  všetkým pro-
striedkom z európskeho rozpočtu.

Ak bude mať Brusel pochybnosti 
ohľadom vymožiteľnosti práva v niek-
torej krajine, obráti sa na ňu so svojimi 
pripomienkami. V prípade že  ich vlá-
da daného štátu odignoruje, Komisia 
príjme „ochranné opatrenia.“ Tie budú 
platné, pokiaľ sa v Rade EÚ nenájde 
kvalifikovaná väčšina štátov, ktoré 
budú proti.

Eurokomisárka pre spravodlivosť 
Věra Jourová, nové kritérium zohľad-
ňujúce rešpekt k  právnemu štátu, na 
ktorého tvorbe sa sama spolupodieľa-
la, považuje za „veľmi dôležité“ a „krok 
dopredu.“

Komisia chce nový mechanizmus 
na čerpanie prostriedkov z  európskej 
kasy predložiť ako samostatný legis-
latívny návrh. Nebol by tak súčasťou 
balíčku Viacročného finančného rám-
ca, pre ktorého prijatie je potrený jed-
nomyseľný súhlas všetkých členských 
krajín.

Postihy by sa po novom mali týkať 
tiež krajín, ktoré nebudú spolupraco-
vať s Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF), či Európskym pro-
kurátorom.

V OHROZENÍ AJ ŠTUDENTI 
ČI STAROSTOVIA OBCÍ
Názory na nový mechanizmus 

z  dielne Komisie sa medzi slovenský-
mi europoslancami líšia. Väčšine z 
nich sa myšlienka previazania čerpa-
nia peňazí z  rozpočtu EÚ s  kritériom 
právne štátu pozdáva.

Opatrnejší sú však ohľadom jeho 
konkrétneho nastavenia. Problém by 
podľa nich nastal v  momente, keď by 
Brusel začal využívať nové pravidlá 
ako politický nátlak na členské štáty.

Miroslav Mikolášik považuje také-
to viazanie prístupu k európskym pe-
niazom z právneho hľadiska „za prob-
lematické“.

„Komisia ako strážkyňa zmlúv musí 
zabezpečovať rešpektovanie hodnôt, 
na ktorých je vybudovaná EÚ, avšak aj 
sama musí jednať v  súlade so základ-
nými zmluvami a  zásadami právneho 
štátu,“ uviedol pre portál euractiv.sk.

V OHROZENÍ AJ ŠTUDENTI 
ČI STAROSTOVIA OBCÍ
Názory na nový mechanizmus 

z  dielne Komisie sa medzi slovenský-
mi europoslancami líšia. Väčšine z 
nich sa ale myšlienka previazania čer-
pania peňazí z rozpočtu EÚ s kritériom 
právneho štátu pozdáva.

Opatrnejší sú však ohľadom jeho 
konkrétneho nastavenia. Problém by 
podľa nich nastal v  momente, keby 
Brusel začal využívať nové pravidlá 
ako politický nátlak na členské štáty.

Miroslav Mikolášik považuje také-
to viazanie prístupu k európskym pe-
niazom z právneho hľadiska „za prob-
lematické.“

„Komisia ako strážkyňa zmlúv musí 
zabezpečovať rešpektovanie hodnôt, 
na ktorých je vybudovaná EÚ, avšak aj 
sama musí jednať v  súlade so základ-
nými zmluvami a  zásadami právneho 
štátu,“ uviedol pre portál euractiv.sk.

EÚ by podľa europoslanca nema-
la pristupovať k  ad hoc riešeniam, ale 
vytvoriť spravodlivý mechanizmus so 
zapojením Európskeho súdneho dvora, 
ktorý zároveň nebude dvakrát penali-
zovať občanov postihnutého štátu.

Brusel si však uvedomuje, že nové 
opatrenia by v konečnom dôsledku 
mohli  najviac pocítiť jednotliví prijí-
matelia európskych dotácií, čo chce vo 
svojom návrhu zohľadniť.

„Nesmú tým byť potrestaní štu-
denti, ktorí majú vycestovať s  Eras-
mom, farmári, alebo starostovia obcí,“ 
vysvetlila zámery Komisie Jourová.

Hovorí sa, že súčasťou mechaniz-
mu bude doložka, podľa ktorej budú 
musieť vlády členských krajín finan-
covať rozbehnuté projekty aj po zmra-
zení európskych dotácií.

„PALICA NA NEPOSLUŠNÉ 
VLÁDY“
Ako uviedol europoslanec Ivan 

Štefanec, súhlasí s tým, že toky eu-
rópskych peňazí potrebujú väčšiu 
kontrolu. V tejto súvislosti pripomína 
nedávne odhalenia korupcie pri pride-
ľovaní poľnohospodárskych dotácií na 
východnom Slovensku.

Nový mechanizmus, ktorý umož-
ní zastaviť prideľovanie prostriedkov 
z Únie musí mať podľa neho jasne 
nastavené podmienky. No „zásadne 
nesúhlasí“ s  tým, aby mali politic-
ký podtón. „To by bolo zasahovaním 
do vnútorných vecí členských štátov 
a  prehĺbilo by to nedôveru vo vnútri 

Európskej únie,“ upresnil svoj postoj 
k návrhu Komisie pre portál euractiv.
sk Ivan Štefanec.

Podľa europoslankyne Moniky Be-
ňovej (Smer-sd, S& ide o správny krok. 
Pripomína však, že dôležité bude hlav-
ne nastavenie pravidiel nového me-
chanizmu. „Nemôže sa z toho totiž stať 
akási pomyslená „palica,“ ktorou bude 
Komisia hroziť členským štátom, keď 
sa jej to bude hodiť,“ dodala Beňová.

„Principiálny problém“ s previaza-
ním rozpočtu EÚ s vymožiteľnosťou 
auta na domácej scéne nemá ani eu-
roposlanec Richard Sulík (SaS, ECR). 
Rovnako si však chce počkať na jeho 
konkrétne prevedenie, pretože „vníma 
riziko, že by sa toto v zásade rozumné 
kritérium mohlo stať nástrojom poli-
tického tlaku Komisie.“

ZÁKON UŠITÝ NA MIERU 
DVOCH KRAJÍN?
Sulík od Bruselu očakáva, že bude 

mať rovnaký meter pre všetkých, a 
„teda aj pre krajiny, ktoré chronicky 
porušujú fiškálne pravidlá a  financu-
jú svoje dlhy úkor zvyšku eurozóny.“ 
Naráža tak na fakt, že navrhovanú le-
gislatívu mnohí považujú za odvetné 
opatrenie Bruselu proti dvom kraji-
nám: Poľsku a Maďarsku.

Predseda Komisie Jean-Cluade Jun-
cker pri predstavovaní nového rozpoč-
tového balíčku niekoľkokrát zdôraz-
nil, že návrh Bruselu nie je namierený 
voči žiadnej konkrétnej krajine.

Hlavným zámerom Komisie je 
ochrana „správneho finančného ria-
denia“ Únie. Brusel chce mať garancie, 
že všetky členské štáty budú narábať 
so spoločnými peniazmi hospodárne 
a v súlade s pravidlami. S korupciou 
či podvodmi s európskymi peniazmi 
mali v minulosti problémy tak staré 
ako aj nové členské štáty EÚ.  Hrozba 
zastavenia tokov európskych peňazí sa 
tak bude týkať celej dvadsaťsedmičky.

„Prax nielen na Slovensku ukazu-
je, že takéto opatrenie malo existovať 
už dávno a ja ho vítam,“ uviedla pre 
euractiv.sk europoslankyňa Anna Zá-
borská (KDH, EPP).

„Len nezávislé súdnictvo, ktoré dbá 
na dodržiavanie právneho štátu a práv-
nej istoty, môže v konečnom dôsledku 
zaistiť, že peniaze z  rozpočtu EÚ sú 
dostatočne chránené,“ píše sa v návrhu.

„Daňoví poplatníci veľmi ostro vola-
jú po tom, aby v štáte, kam idú európske 
peniaze, bola funkčná justícia a trestali 
sa podvody vo verejných zákazkách,“ 
upresnila eurokomisárka Jourová. n
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Č L Á N O K

Slovensko nepodporí  
pilotnú schému presmerovania 

eurofondov na reformy

Eurokomisári predstavujú odporúčania pre ekonomiku EÚ v rámci 
Európskeho semestra. [Európska komisia] 

Proti pilotnej fáze schémy, tak 
ako ju navrhla Európska komi-
sia, je Slovensko aj Európsky 

parlament. Podpora reforiem vraj 
nemá ísť na úkor znižovania regionál-
nych rozdielov a konvergencie.

Časť z obálky klasických štruk-
turálnych a investičných fondov EÚ, 
z akých čerpá aj Slovensko, sa mala 

vyčleniť na podporu štrukturálnych 
reforiem v jednotlivých krajinách.

Tento návrh Európskej komisie 
ale kritizujú europoslanci prísluš-
ného výboru pre regionálny rozvoj 
(REGI) naprieč politickými skupina-
mi a značný počet členských štátov 
vrátane Slovenska.

Europoslanci aj Slovensko sa sťa-
žujú na to, že od Komisie nemajú k 
nemu dosť informácií.

O ČO IDE?
Návrh nástroja pod názvom  Re-

form Delivery Tool  je z  konca roku 
2017. Má nasmerovať európske pe-
niaze na realizáciu náročných refo-
riem, ktoré Európska komisia člen-
ským krajinám odporúča v rámci tzv. 
Európskeho semestra.

Skromnejšia forma nástroja už 
dnes funguje na dobrovoľnej báze. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/supporting-structural-reforms_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/supporting-structural-reforms_en.pdf
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Európska komisia financuje technic-
kú pomoc krajinám, ktoré o to na úče-
ly konkrétnych reforiem požiadajú 
(Program na podporu štrukturálnych 
reforiem) s celkovým rozpočtom 
142,8 milióna eur na roky 2017-2020.

Slovensko z neho už čerpá na via-
cerá projekty, napríklad na metodic-
ké poradenstvo pre projekt Hodnota 
za peniaze. Pomoc dostala aj Finanč-
ná správa SR na vypracovanie straté-
gie pre dobrovoľné dodržiavanie da-
ňových predpisov.

Tri projekty takto podporila Ko-
misia aj v zdravotníctve, jeden sa týka 
stratégie na podporu rodinného pod-
nikania. V  prvom kole spolu Sloven-
sko dostalo 1,36 milióna eur.

Reform Delivery Tool má byť am-
bicióznejší. Komisia pôvodne uvažo-
vala v pilotnej fáze o   20 miliardách 
už v tomto rozpočtovom období (2014-
2020). V novom období (2021-2027) by 
to podľa v stredu zverejneného návr-
hu Viacročného finančného rámca 
malo byť 25 miliárd eur.

AKÉ REFORMY?
Reformy by mali navrhovať členské 

štáty vo svojom  národnom programe 
reforiem  s ohľadom na výzvy zistené 
v rámci procesu európskeho semestra.

Štáty by si ciele a harmonogram 
nastavili v komunikácii s Európskou 
komisiou. Ak budú plniť reformný 
program, dostanú peniaze.

Komisia chcela nástroj vytvo-
riť  zmenou nariadenia 1303/2013  o 
spoločných ustanoveniach na európ-
ske štrukturálne a investičné fondy.

„Zmena by umožnila členským štá-
tom použiť výkonnostnú rezervu  (za 
rok 2019, pozn. red.) v rámci súčasných 
európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov buď celkovo alebo čiastoč-
ne na podporu reforiem,“ vysvetľuje 
europoslanec a člen výboru Európske-
ho parlamentu pre regionálny rozvoj 
Miroslav Mikolášik (KDH, EPP).

„Reformné záväzky by si teda vy-
medzovali samotné členské štáty a fi-
nancovali by ich namiesto podpory 
konkrétnych projektov,“ hovorí.

VÝBOR MÁ VÝHRADY
Europoslanci vo výbore REGI však 

protestujú, že mnoho otázok o mana-
žovaní prostriedkov a kritériá nie sú z 
návrhu jasné.

Chcú, aby Európska komisia návrh 
stiahla a predložila ho znovu až s ná-
vrhom novej kohéznej politiky v rámci 

nového rozpočtu na konci mája 2018.
Mikolášik zdieľa názor, že na tak 

zásadnú zmenu Komisia málo objas-
nila detaily a málo konzultovala s ex-
pertmi či zainteresovanými stranami.

OSLABENIE KOHÉZNEJ 
POLITIKY?
Mikolášik sa podobne ako jeho ko-

legovia obáva najmä oslabenia kohéz-
nej politiky.

„Politika súdržnosti totiž venu-
je pozornosť vidieckym regiónom, 
regiónom zasiahnutým zmenami v 
priemysle a regiónom závažne a trva-
lo znevýhodneným prírodnými a de-
mografickými podmienkami. Presun 
peňazí na realizáciu reformy kapitálo-
vého trhu asi veľmi nepomôže rozvoju 
Stropkova či Medzilaboriec, ani ho ne-
pocítia obyvatelia Oravy alebo Kysúc.“

Europoslancom sa tiež nepozdáva, 
že tieto peniaze na rozdiel od klasic-
kých eurofondov nepodliehajú tzv. 
zdieľanému riadeniu s členskými 
štátmi, ale mala by ich pod palcom 
priamo Komisia.

Mikolášik hovorí, že nástroj na rea-
lizáciu reforiem nepodporí, pokiaľ ne-
budú garancie že, „nenabúra hospodár-
sku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ.“

Komisia sa bráni, že má isť o pi-
lotnú verziu programu, pred tým, než 
podobný nástroj zahrnie do nového 
rozpočtového obdobia.

Navyše, podľa eurokomisie žiad-
ny členský štát ani región nebude do 
ničoho nútený. S akýmkoľvek pre-
sunutím prostriedkov z operačných 
programov budú musieť súhlasiť 
všetci, čo sa na rozhodovaní o progra-
me podieľajú, vysvetľoval pre eurac-
tiv.com riaditeľ Generálneho riaditeľ-
stva DG Regio na Európskej komisie 
Eric Von Breska.

SLOVENSKO: NIE JE TO 
VHODNÝ SPÔSOB
Slovenská vláda hovorí, že pod-

poruje, aby politika súdržnosti EÚ 
pomáhala štrukturálnym reformám 
v  rámci európskeho semestra a pod-
poruje aj vytvorenie pozitívnych mo-
tivátorov pre štáty.

Pilotnú iniciatívu navrhovanú Ko-
misiou však Slovensko nepovažuje za 
vhodný spôsob, napísal pre euractiv.
sk Úrad podpredsedu vlády pre infor-
matizáciu a investície.

Návrhu vyčítajú narušenie princí-
pov politiky súdržnosti, nekonzistent-

ný prístup k rozpočtu EÚ aj obchádza-
nie princípu zdieľaného riadenia.

Slovensko dlhdobo hovorí, že 
prepojenie politiky súdržnosti s  hos-
podárskym riadením nesmie oslabiť 
dosiahnutie tradičného cieľa tejto 
politiky – konvergenciu a znižovanie 
regionálnych rozdielov.

„Politika súdržnosti nemôže byť 
jediným nástrojom EÚ na realizáciu 
štrukturálnych opatrení v  podmien-
kach členských štátov,“ uvádzala pred-
bežná pozícia Slovenska k viacročné-
mu európskemu rozpočtu po 2020.

BULHARSKÉ 
PREDSEDNÍCTVO 
VYČKÁVA
„Nie je úplne jasné, aký druh refo-

riem sa má podporiť,“ vysvetľuje svoj 
postoj k pilotnej fáze Úrad podpred-
sedu vlády Richarda Rašiho. „Pre-
pojenie novej schémy len s politikou 
súdržnosti naznačuje, ako keby refor-
my mali vykonať len kohézne krajiny, 
Slovensko pritom už prijalo široké 
spektrum reforiem s použitím vlast-
ných zdrojov.“

Keďže nesúhlas avizovali aj iné 
štáty a Európsky parlament, bulhar-
ské predsedníctvo Rady EÚ sa roz-
hodlo odložiť práce na legislatívnom 
návrhu a  počkať nie len na návrh 
viacročného finančného rámca EÚ po 
2020 ale aj návrhu sektorovej legis-
latívy pre kohéznu politiku a  tiež na 
výsledky hearingu v Európskom par-
lamente. n

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_sk
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_sk
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0826&from=EN
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Európska komisia navrhla moder-
nizáciu financovania európske-
ho rozpočtu. Jeho príjmy majú 

posilniť tri nové zdroje: podiel na pre-
daji emisných povoleniek, podiel na 
firemnej dani, a poplatok za nerecyklo-
vané plastové obaly.

V  súčasnosti financujú takmer tri 
štvrtiny európskeho rozpočtu príspev-
ky členských krajín. Zvyšok pochádza 
z tzv. tradičných vlastných zdrojov (16 
percent, ide najmä o colné poplatky) 
a z podielu na vybranej dani z pridanej 
hodnoty (12 percent).

Pri vyjednávaní budúceho finanč-
ného rámca na roky 2021-27 čelí EÚ 
dileme: odchádza Spojené kráľovstvo, 

čo spôsobí výpadok prímov asi 15 mili-
árd eur ročne, zároveň však pribúdajú 
nové priority a úlohy Únie.

Komisia navrhuje modernizáciu 
existujúcich zdrojov, a  vznik nových 
zdrojov európskeho rozpočtu:
• Zachovanie príspevkov členských 

krajín ako vyrovnávacieho zdroja, 
výška bude určovaná podľa hrubé-
ho domáceho príjmu, ich celkový 
podiel na financovaní rozpočtu má 
klesnúť na 57 percent (v 2027),

• Príjmy z colných poplatkov by mali 
ďalej slúžiť na financovanie európ-
skeho rozpočtu, pričom členské 
krajiny by si nechávali 10 percent 
z nich na pokrytie nákladov výberu 
(namiesto súčasných 20 percent),

• Podiel na vybratej dani z  pridanej 

hodnoty, s použitím zjednodušené-
ho výpočtu.

Európska komisia navrhla tri nové 
vlastné zdroje:
• Trojpercentný podiel na dani vybra-

tej na základe spoločného konsoli-
dovaného základu firemných daní,

• Dvadsaťpercentný podiel na príj-
moch z aukcií emisných povoleniek,

• Národné príspevky vypočítané 
podľa množstva nerecyklovaného 
odpadu z  plastových obalov (0,8 
eura za kilogram).
Podľa návrhu Komisie by tieto nové 

zdroje mohli priniesť priemerne 22 mi-
liárd eur ročne, čo je 12 percent z celko-
vých príjmov. Rozpočet EÚ by tak bol 
menej závislý od príspevkov členských 
krajín.

Č L Á N O K

Komisia chce financovať 
rozpočet EÚ  

aj z firemných daní 

Ilustračný obrázok [TASR/AP] 

A u t o r :  R a d o v a n  G e i s t  |  E U R A C T I V. s k
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PREČO NOVÉ ZDROJE?
Bezprostrednou príčinou navrhnu-

tia nových zdrojov je odchod Spojeného 
kráľovstva, ktoré bolo dôležitým finan-
covateľom európskeho rozpočtu.

O  potrebe nových vlastných zdrojov 
sa však hovorí už dlho. Mali napríklad 
zabezpečiť, aby financovanie spoločných 
priorít nebolo do takej miery závislé od 
vyjednávania členských krajín, ktoré sa 
často premieňa na hádku medzi „čistými 
platcami“ a „čistými príjemcami“ európ-
skych peňazí.

Diskutovalo sa o  zavedení „európ-
skej dane,“ ktorá by súvisela s prínosmi 
európskej integrácie: dane z finančných 
transakcií, digitálnej, či environmentál-
nej dane.

Tri nové zdroje to čiastočne spĺňajú. 
Podľa Komisie, veľké spoločnosti benefi-
tujú z existencie jednotného trhu, a zave-
denie príspevku založeného na spoločnom 
konsolidovanom základe firemných daní 
by posilnilo prepojenie medzi prínosmi 
jednotného trhu, a financovaním Únie.

Podobné je to aj u príjmov z emisných 
povoleniek. Členské krajiny ich majú aj 
vďaka existencii jednotnej európskej po-
litiky.

Iným prípadom je poplatok z  ne-
recyklovaného odpadu z  plastových 
obalov. Zvyšovanie miery recyklácie je 
jedným zo základných cieľov odpadovej 
politiky, a odpad z plastov je globálnym 
problémom. Poplatok tak môže byť pre 
členské krajiny motiváciou obmedzovať 
a recyklovať tento druh odpadu.

OCHRANA FINANČNÝCH 
ZÁUJMOV
Obchodovanie s  emisnými povolen-

kami a  firemné dane, vyberané na zák-
lade spoločného konsolidovaného daňo-
vého základu, by sa mohli stať zdrojmi 
financovania európskeho rozpočtu.

Mohlo by tak pre nich platiť to isté, 
ako pre daň z  pridanej hodnoty: boli by 
súčasťou finančných záujmov európskej 
únie. V tom prípade by prípadné podvody 
v  týchto oblastiach spadali pod kompe-
tenciu Úradu európskeho prokurátora.

Podľa správy agentúry Interpol z roku 
2013 sú podvody v oblasti obchodovania 
s emisiami časté. Zapojenie európskeho 
úradu by mohol pomôcť vyšetriť a stíhať 
minimálne prípady s  cezhraničným as-
pektom.

SME OTVORENÍ DISKUSII
Pri predchádzajúcom vyjednávaní 

viacročnej finančnej perspektívy, pred 
rokom 2014, bolo Slovensko proti zavá-
dzaniu „európskych daní.“ Dnes je reak-
cia opatrnejšia.

Podľa  Ministerstva zahraničných 
vecí a  európskych záležitostí, „SR je 
otvorená diskusii o možnosti zavedenia 
nových vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. 
Návrhy Európskej komisie však bude po-
trebné najskôr podrobnejšie vyhodnotiť 
a prediskutovať na expertnej úrovni.“

Väčšina slovenských poslancov EP 
návrh opatrne prijíma.

Podľa Moniky Beňovej (SMER-SD, 
S&D) ide o snahu zmodernizovať a zjed-
nodušiť súčasný systém financovania. 
„Zdroje rozpočtu by sa mali rozložiť spô-
sobom, aby napomáhali k rýchlejšiemu 
napĺňaniu existujúcich cieľov napríklad 
v environmentálnej oblasti. Tu treba 
pripomenúť, že tieto nové vlastné zdroje 
majú predstavovať len niečo viac ako de-
satinu (cca 12 %) z celkového rozpočtu.“

Miroslav Mikolášik (KDH, EPP) 
nesúhlasí s niektorými aspektami ná-
vrhu. „Napríklad penalizovanie nie-
ktorých členských štátov za to, že nie sú 
vzhľadom na svoje objektívne možnosti 
schopné dosiahnuť príliš ambiciózne cie-
le v krátkom čase sa mi nejaví ako správ-
ne riešenie získavania dodatočných príj-
mov do rozpočtu.“

Ivan Štefanec (KDH, EPP)  podpo-
ruje myšlienku, aby financovanie EÚ 
nebolo tak závislé od členských krajín. 
„Európsky rozpočet musí byť menej zá-
vislý od príspevkov členských štátov, 
ktoré často meškajú. Riešenia sú rôzne, 
vrátane zavedenia rozpočtovo neutrál-

nej uhlíkovej dane, na ktorom som spo-
lupracoval s poprednými slovenskými 
expertmi. Je pozitívne, že sa Európska 
komisia snaží o také formy príjmu, ktoré 
budú mať sekundárny pozitívny efekt na 
životné prostredie.“

Anna Záborská (KDH, EPP): „Nové 
vlastné zdroje by mali umožniť, aby zvý-
šené výdavky nemuseli automaticky 
znamenať aj vyššie príspevky členských 
štátov do spoločného rozpočtu. Osobne 
by som však bola opatrná, pretože viac 
vlastných zdrojov znamená aj väčšiu ne-
závislosť od členských štátov. O tom by 
sme mali otvorene hovoriť.“

Podľa  Richarda Sulíka (SaS, 
CER) je skôr, ako žiadať nové zdroje, po-
trebné upratať výdavky rozpočtu. „Žiad-
na verejná správa, vrátane tej európskej, 
by nemala zavádzať alebo zvyšovať 
akúkoľvek daň, ak si najskôr neupratala 
neporiadok na výdavkovej strane. Toto 
bohužiaľ potvrdzujú aj dotačné škandály 
na Slovensku, ktoré po rokoch konečne 
začal vyšetrovať aj OLAF.“

ĎALŠIE KROKY
Návrh nových vlastných zdrojov je 

súčasťou balíka dohody o  budúcom fi-
nančnom rámci EÚ. Podlieha teda schvá-
leniu Európskym parlamentom, a  jed-
nomyseľnému súhlasu členských krajín.

Dá sa predpokladať, že diskusie sa 
budú viesť najmä o  otázkach celkovej 
výšky rozpočtu, škrtoch v oblasti podpory 
poľnohospodárom, či financovaní regi-
onálnej súdržnosti, prípadne mechaniz-
mu, ktorý podmieni čerpanie európskych 
prostriedkov funkčným právnym štátom.

Členské krajiny však budú určite 
prepočítavať aj možné náklady, ktoré by 
im prinieslo zavedenie nových zdrojov. 
Platiť však bude, že pri dodržaní celko-
vého stropu výdavkov, čím viac bude EÚ 
financovať aktivity z  nových vlastných 
zdrojov, tým nižšie budú musieť byť prí-
spevky členských krajín, vypočítané na 
základe hrubého domáceho príjmu.

Samostatnou kapitolou je podiel 
z  dane vybranej na základe  spoločného 
konsolidovaného základu firemnej dane 
(CCCTB) –  Spoločný konsolidovaný zák-
lad dane z príjmov právnických osôb.

O  vytvorení nástroja, vďaka ktoré-
mu by sa na veľké firmy pôsobiace vo 
viacerých krajinách únie vzťahovali 
v  každom ich pôsobisku jednotné pra-
vidlá výpočtu zdaniteľného základu, už 
EÚ rokuje dlhšie.

Komisia navrhla CCCTB v roku 2011, 
členské krajiny však boli proti. S novým 
návrhom prišla v októbri 2016. n

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_k-G4pfPaAhVNSZoKHX4iBXYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2FMedia%2FFiles%2FCrime-areas%2FEnvironmental-crime%2FGuide-to-Carbon-Trading-Crime-2013&usg=AOvVaw17tYgpVkx4mNeTxbZqcwH4
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_k-G4pfPaAhVNSZoKHX4iBXYQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2FMedia%2FFiles%2FCrime-areas%2FEnvironmental-crime%2FGuide-to-Carbon-Trading-Crime-2013&usg=AOvVaw17tYgpVkx4mNeTxbZqcwH4
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
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Viacero členských štátov je 
pripravených zvýšiť vlastné 
príspevky do spoločného roz-

počtu EÚ. Chcú tak posilniť financo-
vanie nových priorít EÚ ale i zachovať 
súčasnú obálku pre politiku súdržnos-
ti či spoločnú poľnohopodársku politi-
ku. Sú medzi nimi tak čistí prijímatelia 
ako aj prispievatelia do rozpočtu EÚ.

Článok vznikol v spolupráci s poľ-
skou, nemeckou, gréckou, španielskou a 
českou redakciou EURACTIV. 

Európska komisia 2. mája pred-
stavila návrh nového Viacročného fi-
nančného rámca po roku 2020.

Celkovo navrhuje dlhodobý roz-
počet vo výške 1 135 miliárd eur v zá-
väzkoch na obdobie 2021 až 2027, čo 
znamená navýšenie jeho objemu zo 
súčasného jedného percenta na 1,11 

percenta HDP štátov európskej dvad-
saťsedmičky.

To, čo však predseda Komisie Je-
an-Clude Juncker nazýva „realistic-
kým rozpočtom,“ viacero členských 
štátov okamžito označilo za neprija-
teľné.

Proti navyšovaniu objemu spoloč-
nej európskej pokladnice sú predo-
všetkým krajiny, ktoré sa na jej finan-
covaní podieľajú najväčším podielom 

Č L Á N O K

Lepšiu Európu s menším rozpočtom 
nevybudujeme, tvrdí skupina 

členských štátov
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [EPA/Claudio Onorati] 
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ako Rakúsko, Holandsko či Dánsko.
Na druhej stane sú však členské 

štáty, ktoré sú v záujme posilnenia fi-
nancovania nových priorít a zachova-
nia aspoň súčasnej úrovne kohéznej 
politiky a  spoločnej poľnohospodár-
skej politiky, ochotné platiť do roz-
počtu viac. A  sú medzi nimi aj kraji-
ny, ktorých príspevky prevyšujú to, čo 
sa im zo spoločnej pokladnice vráti.

PLATIŤ VIAC CHCE AJ 
BERLÍN
Slovensko spolu s Českou republi-

kou a Poľskom už dávnejšie avizovalo, 
že je pripravené navýšiť národný prí-
spevok do rozpočtu Únie.

„Sme pripravení podporiť navý-
šenie prostriedkov pre nové priority 
ako bezpečnosť a  migrácia,“ uviedol 
Andrej Babiš, predseda českej vlády 
v demisii, po stretnutí s eurokomisá-
rom pre rozpočet Guntherom Oettin-
gerom.

Podľa slovenského premiéra Pet-
ra Pellegriniho je Slovensko ochotné 
navýšiť vlastný príspevok na 1,2 per-
centa HDP.

Niektoré krajiny však požadujú 
ešte o  niečo vyšší sedemročný roz-
počet, ako na začiatku mája navrhla 
Komisia. Jednou z  nich je napríklad 
Grécko. Podpredseda Európskeho 
parlamentu Dimitris Papadimoulis 
z  vládnej strany Syriza je presved-
čený, že európsky rozpočet by mal 
byť minimálne na úrovni 1,3 HDP 
EÚ. „Myslím si, že musíme posilniť 
programy ako Erasmus+ či Horizon 
2020. „Vzhľadom k  tomu, že sme si 
určili nové ciele v  oblasti migrácie 
a terorizmu, členské štáty musia robiť 
viac.“

Grécka politická scéna je ohľa-
dom európskych financií jednotná. 
„S menej peniazmi nie je lepšia Euró-
pa možná,“ vyhlásil líder najsilnejšej 
opozičnej strany Nová demokracia 
Kostas Hatzidakis.

Zvýšiť svoj príspevok je pripravené 
aj Nemecko, ktoré je celkovo najväč-
ším platcom do rozpočtu EÚ.

„Sme pripravení prevziať zodpo-
vednosť za posilňovanie Európskej 
únie. Záťaž ale musí byť rozdelená 
rovnomerne medzi všetky členská 
štáty,“ uviedol nový minister finan-
cií Olaf Scholz. V  roku 2016 Nemec-
ko prispelo do spoločnej kasy sumou 
prevyšujúcou 23 miliárd eur, pričom 
opačným smerom sa vrátilo o 13 mili-
árd eur menej.

Ako neskôr upresnil Scholz, pre 
Nemecko je prijateľné prispievať kaž-
doročne sumou „zhruba“ desať mili-
árd eur.

ŠTIEPENIE NA PRÁVNOM 
ŠTÁTE
Nemeckí politici majú ešte stále 

pred očami politické dopady spôso-
bené európskou utečeneckou krízou. 
Takmer všetky nemecké politické 
strany preto podporujú návrh na pod-
mieňovanie prístupu k prostriedkom 
z  fondov EÚ solidaritou a dodržiava-
ním zásad právneho štátu.

„Toto je nevyhnutný krok, ktorý 
mal prísť už dávno,“ myslí si Karl-
Heinz Florenz europoslanec za ne-
meckú kresťanskú demokraciu (CDU, 
EPP). „Krajiny ako Poľsko a  Maďar-
sko, ktoré ci nectia právny štát a deľ-
bu moci dostatočne, sa budú musieť 
naučiť, že k  členstvu v  EÚ patria aj 
určite povinnosti a solidarita musí ísť 
obidvomi smermi.“

Čo je však pre niektoré krajiny ne-
vyhnutný a  správny krok, iné môžu 
považovať za politický nátlak. Poľsko, 
Maďarsko ale aj Bulharsko či Rumun-
sko sú proti novému podmieňovaniu 
čerpania európskych peňazí.

Väčšina politických strán v Poľsku 
je za navýšenie spoločného európske-
ho rozpočtu. Majú však rozdielne ná-
zory na to, aký dopad bude mať spor 
s  Európskou komisiou na poľskú po-
zíciu v nadchádzajúcich rokovaniach 
o finančnom rámci po roku 2020.

V  súvislosti s  reformou poľskej 
justície Komisia minulý rok aktivo-
vala článok 7 voči Poľsku, ktorý nikdy 
predtým nepoužila.

Varšava otvorene  a tvrdo kritizu-
je snahu Bruselu previazať peniaze 
z  európskej pokladnice s  nezávislos-
ťou súdnictva.

„Nebudeme súhlasiť so žiadnymi 
svojvoľnými mechanizmami, ktoré 
zmenia fondy EÚ na nástroj politic-
kého nátlaku podľa toho, ako to nie-
komu bude vyhovovať. Rozpočet sa 
musí riadiť zákonom, nie svojvoľný-
mi rozhodnutiami,“ vyhlásil minis-
ter pre európske záležitosti Konrad 
Szymański.

Čo sa týka nového mechanizmu, 
slovenská vláda je vo svojich vyhlá-
seniach zatiaľ opatrná. Líder najsil-
nejšej opozičnej strany Richard Sulík 
v  tom nevidí „principiálne problém.“ 
Obáva sa však, že toto „v zásade ro-
zumné kritérium“ by sa mohlo stať 

„nástrojom politického tlaku Komi-
sie.“ Ako uviedla Veronika Remišová 
z opozičného hnutia OĽaNO, podmie-
ňovanie čerpania peňazí z  rozpočtu 
EÚ „nevníma pozitívne“.

RUKY PREČ OD 
EUROFONDOV A 
AGRODOTÁCIÍ
Ďalším sporným návrhom Európ-

skej komisie sú tiež avizované škrty 
v politike súdržnosti aj Spoločnej poľ-
nohospodárskej politike a  priamych 
platbách pre farmárov. Na kohéziu by 
oproti súčasnosti malo ísť menej o  7 
percent, rozpočet pre SPP bude chu-
dobnejší o päť percent.

Návrh kritizuje Európsky parla-
ment a  nie je prekvapením, že je tŕ-
ňom v oku celého zástupu členských 
krajín. Predovšetkým však čistých 
príjemcov – krajín, ktoré dnes do roz-
počtu EÚ odvádzajú menej peňazí, 
ako z neho prijímajú.

Tri krajiny Vyšehradskej skupiny, 
Česká republika, Poľsko a Slovensko 
s  predstihom žiadali, aby sa na regi-
onálnu a  poľnohospodársku politiku 
nadchádzajúcom sedemročnom roz-
počet EÚ nesiahalo. Peniaze z  euro-
fondov by pritom podľa nich mali byť 
aj naďalej prístupné všetkým európ-
skym regiónom.

Poľské HDP sa podľa tamojšieho 
ministra pre investície a rozvoj Jerzy-
ho Kwiecinskeho v predošlých trinás-
tich rokoch sa zvýšilo o  20 percent. 
„Predpokladáme, že tento výnimočný 
nárast ja z  jednej pätiny výsledkom 
implementácie kohéznej politiky 
v Poľsku,“ priblížil Kwieciński.

Nájdu sa však aj politici, od kto-
rých si Komisia za svoje škrty v najdô-
ležitejších dvoch kapitolách rozpočtu 
EÚ vyslúžila pochvalu.

Podľa šéfa slovenských liberálov 
Richarda Sulíka ide o „neefektívne 
politiky,“ ktoré by mali byť „prísnej-
šie cielené a viac kontrolované.“ „Pre-
to som presvedčený, že navrhované 
škrty mali byť podstatne odvážnejšie 
ako len 5 percent,“ uviedol slovenský 
europoslanec.

Celkovo je však slovenská poli-
tická scéna ohľadom zoštíhľovania 
politiky súdržnosti a  SPP jednotná 
a spoločne ju odmieta. Slovensko sa 
bude snažiť, aby z európskych peňazí 
aj naďalej mohlo financovať budova-
nie dôležitej infraštruktúry.

„Prioritou Slovenska je, aby ko-
hézny fond, ako ho poznáme teraz, 
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pokračoval,“ uviedol pre RTVS pod-
predseda vlády pre investície a infor-
matizáciu Richard Raši.

NOVÉ KRITÉRIÁ 
PREROZDEĽOVANIA 
EUROFONDOV
Nové členské štáty však v  „boji“ 

proti škrtom v kohéznej politike a SPP 
nebudú osamotené. Kým Španielsko 
a  Portugalsko tlačia na zachovanie 
rozpočtu pre regionálnu politiku, 
Francúzsko lobuje za silnú spoločnú 
poľnohospodársku politiku.

„Hlavnými dvomi piliermi roz-
počtu EÚ sú pre nás aj naďalej poľ-
nohospodárstvo a  kohézia,“ priblížil 
Alberto Nadal, tajomník španielskej 
vlády pre rozpočet. Škrty v  politike 
súdržnosti odmieta podporiť aj dru-
há najsilnejšia politická strana – Špa-
nielska socialistická robotnícka stra-
na (PSOE).

Takisto Grécko má obavy o  svoju 
pozíciu v  ďalšom rozpočtovom ob-
dobí. Počas toho súčasného si kraji-
na z  Peloponézskeho polostrova len 
v rámci SPP prilepšila o 19,61 miliardy 
eur. Akékoľvek škrty v agrodotáciách 
budú mať tak priamy dopad na gréc-
kych poľnohospodárov.

„Kohézna politika nepredstavuje 
pre Grécko len jeden z finančných ná-
strojov, ale integrovanú stratégiu pre 
približovanie sa členských krajín EÚ, 
pre postupné mazanie regionálnych 
rozdielov, pre podporu reálnej eko-
nomiky, podnikania a práce,“ uviedol 
dočasný šéf gréckeho rezortu financií 
Alexis Charitsis.

Gréci budú zároveň žiadať, aby sa 
pri prideľovaní zdrojov z  fondov EÚ 
prihliadalo aj na nové sociálne uka-
zovatele. Už dlhšie sa hovorí o  tom, 
že viac peňazí z  kohéznej politiky 
v budúcom období pôjde do regiónov 
bojujúcich so štrukturálnymi problé-
mami ako nezamestnanosť mladých, 
zlé životné prostredie či do regió-
nov, ktoré sú vystavené problémom 
s migráciou.

Pre Slovensko naproti tomu podľa 
Richarda Rašiho bude dôležité, aby 
HDP na obyvateľa zostalo hlavným 
kritériom.

Podľa Veroniky Remišovej by Eu-
rópska komisia nemala podmieňovať 
objem prostriedkov z rozpočtu EÚ 
„rôznymi pochybnými kritériami.“   
„Vláda by v rokovaniach mala pre-
sadzovať, aby jediným objektívnym 
kritériom ostalo HDP na obyvateľa, 

prípadne nezamestnanosť a nevstu-
povali do toho ďalšie kritériá, ako 
napríklad klimatické zmeny alebo 
prijímanie a integrácia migrantov,“ 
dodala Remišová.

NOVÉ ZDROJE
Eurokomisár pre rozpočet 

Gunther Oettniger 2. mája tiež priblí-
žil predstavu Bruselu o  tom, ako za-
plátať dieru v spoločnom rozpočte po 
odchode Spojeného kráľovstva.

Značnú časť výpadku by chcel 
vyplniť novými vlastnými zdrojmi 
príjmov. Nové príjmy by tak do eu-
rópskej kasy mali plynúť z 3-percent-
nej sadzby uplatňovanej na spoločný 
konsolidovaný základ dane z  príjmu 
právnických osôb, výnosov zo sys-
tému obchodovania s  emisiami, či 
z  vnútroštátnych príspevkov založe-
ných na objeme produkcie nerecyklo-
vaného odpadu z plastových obalov.

Slovensko je otvorené diskusii 
o reforme vlastných zdrojov. Priestor 
pre dodatočné zdroje  vidí v  „európ-
skej dani s  nadnárodným charakte-
rom.“ Návrhy Komisie je ale podľa 
rezortu diplomacie potrebné prehod-
notiť na expertnej úrovni.

Richard Sulík si však myslí, že 
Únia by si mala najskôr upratať vý-
davkovú stranu rozpočtu a až potom 
rozmýšlať o  nových zdrojoch. Návrh 
Komisie preto odmieta. „Žiadna ve-
rejná správa, vrátane tej európskej, by 
nemala zavádzať alebo zvyšovať akú-
koľvek daň, ak si najskôr neupratala 
neporiadok na výdavkovej strane. 
Toto bohužiaľ potvrdzujú aj dotač-
né škandály na Slovensku, ktoré po 
rokoch konečne začal vyšetrovať aj 
OLAF,“ uviedol pre euractiv.sk Sulík.

Podľa jeho kolegu z frakcie Európ-
skych konzervatívcov a  reformistov 
Jana Zahradila by nové „európske 
dane“ odstrihli členské štáty od do-
hľadu nad európskymi financiami a, 
naopak, preniesli väčšiu moc do rúk 
Európskej komisie.

Aleš Chmelář, český štátny tajom-
ník pre EÚ však nevidí veľkú šancu, 
že by sa členské štáty na tejto téme 
jednomyseľne dohodli.

„Na rozdiel od zdroja založeného 
na hrubom národnom dôchodku by 
podobné návrhy mali proporčne rôz-
ne dopady   na rôzne členské štáty,“ 
uviedol Chmelář.

Pokiaľ by však ale diskusia o  no-
vých vlastných zdrojoch smerovala 
ku konkrétnejšiemu záveru, Česko 

by podľa Chmelářa uprednostňovalo 
jeden nový zdroj a  nie viac malých. 
„To by naopak celý systém ďalej kom-
plikovalo, zneprehľadnilo a  spravilo 
ťažko priechodným,“ dodal Chmelář.

Grécka vláda, naopak, bude v  ro-
kovaniach presadzovať zavedenie 
minimálne dvoch nových vlastných 
zdrojov príjmu pre rozpočet EÚ. Podľa 
Dimitrisa Papadimoulisa, podpredse-
du Európskeho parlamentu, by doda-
točné zdroje mohli pochádzať z  daní 
z produkcie oxidu uhličitého či dane 
z  krátkodobých finančných tran-
sakcií. Tieto návrhy sú tiež súčasťou 
uznesenia, ktoré v marci prijal Európ-
sky parlament. n

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-98
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Nemôžeme sa prizerať, ako sa 
oslabovanie právneho štátu šíri 
do ďalších krajín, hovorí český 

europoslanec

Český europoslanec Luděk Niedermayer (Top09, EPP) zdroj: niedermayer.cz
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Do spoločného rozpočtu EÚ by 
podľa LUDĚKA NIEDERMAYE-
RA mali smerovať peniaze z 

digitálnej dane. Nové vlastné zdroje 
rozpočtu EÚ považuje za lepšiu a poli-
ticky priechodnejšiu cestu ako navyšo-
vanie národných príspevkov.

Luděk Niedermayer je poslancom 
Európskeho parlamentu za českú stranu 
TOP 09 a členom politickej skupiny Eu-
rópska ľudová strana. V Parlamente je 
členom Hospodárskeho a menoého výbo-
ru (ECON).

Európska komisia 2. mája predsta-
vila návrh dlhodobého rozpočtu EÚ 
po roku 2020. Zo súčasného jedné-
ho percenta HDP ho chce navýšiť 
na úroveň 1,11 percenta HDP EÚ. 
Európsky parlament však v marco-
vej rezolúcii požadoval rozpočet na 
úrovni 1,3 percenta HDP. Ako teda 
z  tohto pohľadu hodnotíte návrh 
Bruselu?

Komisia sa snaží predložiť kom-
promis, ktorý získa podporu čo naj-
väčšieho počtu štátov. Je pochopiteľ-
né, že niektoré členské krajiny nie 
sú pre navyšovanie rozpočtu. Majú 
veľký záujem na tom, aby v  rozpočte 
boli položky, z ktorých budú čerpať, 
zároveň ale nie sú ochotné do neho 
odvádzať peniaze.

Nedarí sa nájsť zhodu ani ohľa-
dom nových vlastných zdrojov. Komi-
sia navrhuje rozpočet na úrovni okolo 
1,1 percenta HDP EÚ, čo je zhruba tam, 
kde sme dnes. Existuje však možnosť, 
že ak pribudnú nové vlastné zdroje, 
rozpočet sa o  niečo zvýši. Ide vlast-
ne o  pokračovanie tých predošlých 
rozpočtov, s  tým, že Komisia berie 
do úvahy najhlasitejšie požiadavky, 
ale zároveň nechce nahnevať krajiny, 
ktoré sa zaujímajú hlavne o výdajové 
položky. Je to taký evolučný posun. 
A  z  reakcií v  Českej republike – ale 
nielen tam – to vyzerá, že ide o posun 
správny smerom.

Samozrejme, je otázne, či sa ne-
dalo spraviť viac, ale to je skrátka ne-
priechodné cez severské krajiny.

Ako ste spomenuli, na jednej strane 
sú krajiny, ktoré sú ochotné zvýšiť 
svoje národné príspevky, na druhej 
štáty požadujúce škrty v  kohéznej 
a  spoločnej poľnohospodárskej po-

litike. Ku ktorému prístupu sa pri-
kláňate vy?

Podľa mňa by sa rozpočet EÚ ne-
mal v žiadnom prípade znižovať, pre-
tože je v ňom viacero vecí, ktoré sú eu-
rópskymi záležitosťami ako bezpeč-
nosť, obrana, konkurencie schopnosť.

Je prirodzené, že Česi a  Slováci 
nie sú fanúšikovia škrtov v kohéznej 
politike. Zároveň je pre nás potrebné 
podporovať programy, ktoré nebudú 
natoľko viazané na ukazovateľ HDP 
na hlavu, pretože obidve krajiny sme-
rujú k tomu, aby sa dostali nad kohéz-
ny limit. Pre zachovanie fungovania 
našich ekonomík ale bude bezpochy-
by potrebné, aby sme mali prístup ku 
kohéznemu rozpočtu aj naďalej. Ma-
névrovací priestor našich krajín preto 
nebude veľmi veľký.

Európska komisia chce politiku sú-
držnosti zoštíhliť o  sedem percent. 
Niektoré krajiny hovoria o  drastic-
kých škrtoch, pre iné sú prijateľné. 
Pre vás je to akceptovateľné?  

Podľa mňa je to rozumný kompro-
mis. Takéto zníženie by v  žiadnom 
prípade nemalo znížiť účinnosť poli-
tiky súdržnosti. Problém vnímania 
kohéznej politiky zvyšujú hlavne 
naše krajiny, pretože ich využívame 
neefektívne a často sú terčom korup-
cie. Volanie po tom, aby tých peňazí 
bolo čo najviac, je v čase, keď problé-
mom číslo jedna nie je približovanie 
krajín, ale bezpečnosť či migrácia, 
vopred odsúdené k zániku. Návrh Ko-
misie v oblasti kohézie umožňuje, aby 
to pre tieto krajiny nepredstavovalo 
žiadnu stratu. S  peniazmi ale musia 
narábať efektívne.

Solidarita v  ekonomickej oblasti, 
ktorá je zámerom kohéznej politiky, 
je správna nielen z  hľadiska európ-
skych hodnôt ale má aj pragmatické 
dôvody. Pokým nebude dochádzať 
k zbližovaniu životnej úrovne v člen-
ských krajinách, dovtedy to bude ty-
kajúca bomba. To je podľa mňa ukáž-
ka kompromisu, ktorý má šancu oslo-
viť obidve krajiny.

Komisia zatiaľ nepredstavila de-
tailnejšiu podobu budúcej politiky 
súdržnosti. Hovorí sa však, že preroz-
deľovanie fondov EÚ do členských 
krajín bude ovplyvňovať viacero no-
vých kritérií. Súhlasíte s  tým, alebo 

by HDP na obyvateľa malo naďalej 
byť určujúcim kritériom pre preroz-
deľovanie eurofondov?

Ako ekonóm by som bol v  tomto 
opatrný. Viacročný finančný rámec 
sa tvorí na niekoľko rokov dopredu. 
Podľa dnešného princípu majú člen-
ské krajiny svoje národné obálky, 
ktorých využitie si samy môžu pláno-
vať. Akonáhle do prerozdeľovania pe-
ňazí začnete vkladať premenné, ktoré 
sa krátkodobo menia, ako napríklad 
nezamestnanosť, tak nie je úplne jas-
né, ako budú tieto peniaze alokované. 
Mimochodom, problém nezamestna-
nosti býva zvyčajne spôsobený zlým 
nastavením hospodárskej politiky na 
národnej úrovni.

Áno, tie peniaze by skutočne mali 
smerovať tam, kde sú problémy. Čes-
ko ani  Slovensko nie sú krajiny, kde 
sú v  súčasnosti najväčšie problémy 
v  EÚ. Zároveň ale nemám vedomosť 
o  žiadnych dobrých indikátoroch, 
ktoré by sa dali k  HDP na obyvateľa 
pripojiť. Teda pokiaľ by nešlo o  vý-
raznú zmenu logiky fungovania roz-
počtu na kohéziu – že by nemalá časť 
peňazí   – 10 alebo 15 percent – ležala 
v  špeciálnom sociálnom programe, 
z ktorého by sa uvoľňovali pre regióny 
s vysokou nezamestnanosťou. Je však 
otázne, akým spôsobom by tieto pe-
niaze boli využívané.

Komisia navrhuje vyčleniť viac 
peňazí do aktuálnych priorít ako 
obrana bezpečnosť či migrácia. 
V prieskumoch verejnej mienky na 
Slovensku ale i Česku vychádza, že 
obyvatelia očakávajú, aby sa EÚ viac 
a  lepšie angažovala práve v  týchto 
oblastiach. Zohľadnila to Komisia 
podľa vás dostatočne?

Áno. Obrana je prakticky vo vý-
hradnej zodpovednosti členských 
krajín. Hlavným mechanizmom pre 
zaistenie obranyschopnosti je NATO. 
Nebol by som rád, aby sa naše zapo-
jenie do Severoatlantickej aliancie 
oslabovalo. Vzniká obranný fond, 
ktorý má skôr slúžiť k  vede a  výsku-
mu v  oblasti obranných technológii, 
čo považujem za dobré.

Som za to, aby viac peňazí šlo do 
bezpečnosti a aby sa viac v tejto oblas-
ti zariaďovalo z úrovne EÚ. Ten nárast 
v  týchto položkách je však veľmi vý-
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razný a je spojený s projektami, ktoré 
bežia, čo považujem za strašne dôle-
žité. Peňazí na to, na čom sa krajiny 
dohodli, je dostatok. Keby sa ukázalo, 
že je priechodná dohoda na nejakom 
ďalšom projekte, tak nepochybujem, 
že by sa peniaze na to našli.

Keď sa v  rokoch 2011 až 2013 pri-
jímal súčasný finančný rámec, 
nikto netušil, že hlavnými prob-
lémami, ktorým Únia bude čeliť, 
bude migrácia a  bezpečnosť, čomu 
zodpovedalo aj nastavenie priorít 
a rozpočtových kapitol. V tom prie-
behu potom práve tu chýbali penia-
ze, chýbala flexibilita ich využitia.

To je práve problém, preto naše 
krajiny trvajú na tom, aby bolo jas-
né, aký diel z  rozpočtu odčleniť do 
národnej obálky. Je to beh na veľmi 
dlhú trať. Aby krajiny mohli využiť 
európske peniaze efektívne, potre-
bujú vedieť niekoľko rokov dopredu, 
koľko ich bude. To dnešné nastavenie 
je svojim spôsobom racionálne, ale 
výsledkom toho je, že drvivá väčšina 
je zablokovaná v programoch ročné-
ho rozpočtu, ktorý len naplňuje ciele 
viacročného finančného rámca.

Na ad hoc problémy sa potom ťaž-
ko hľadajú peniaze, a  je potrebné, 
aby členské štáty zvýšili príspevky, 
čo nie je veľmi šťastné. Vychádza 
to z  faktu, že dominantnú časť roz-
počtu v  minulosti tvorila kohézna a 
poľnohospodárska politika, ktoré sú 
prednastavené. Rozpočet Komisie sa 
snaží váhu týchto prednastavených 
politík znížiť.

Je absolútne nevyhnutné, aby 
v prípadoch, keď sa objaví nová priori-
ta, ako napríklad bezpečnosť,  nechý-
bali potrebné prostriedky na ich rie-
šenie.

Ja by som privítal, keby voľnejšia 
časť rozpočtu, s ktorou by sa dalo na-
rábať podľa aktuálnych potrieb, bola 
väčšia. K tomu práve smeruje to zní-
ženie kohéznej a  poľnohospodárskej 
politiky, otázne len je, či by to nemalo 
byť 10 alebo 15 percent. To by ale šlo 
priamo proti záujmom Česka a  Slo-
venska, preto chápem, že nebudeme 
tí, ktorí budú chcieť v tomto ustúpiť.

Návrh Komisie počíta so zavedením 
štyroch nových vlastných zdrojov 
príjmu európskeho rozpočtu. Sú 
tieto dodatočné zdroje potrebné?

Hoci táto otázka takisto vzbudzu-
je silné emócie, tak som presvedčený, 
že sú politicky priechodnejšie ako 
zvyšovanie priamych odvodov z  ná-
rodných rozpočtov. Dokumentujú to 
napokon aj veľmi razantné reakcie 
niektorých krajín, ktoré si v  minu-
losti vydupali rôzne rabaty. Komisia 
navyše teraz chce, aby tieto rabaty 
skončili.

Myslím si, že vlastné zdroje sú 
oveľa lepšou cestou. Privítal by som, 
keby sa na tom ministri financií 
a premiéri dohodli. Národné príspev-
ky totiž vytvárajú najväčšie politické 
tenzie a  zavádzaním výnimiek a  vý-
nimiek z výnimiek zavádzajú do roz-
počtu chaos.

Nové vlastné zdroje by dávali naj-
väčší zmysel vtedy, keby sa používali 
z  príjmov, ktoré je stále náročnejšie 
napasovať na národný rozpočet. To 
je napríklad prípad digitálnej dane, 
ktorý Komisia, neviem prečo, nevy-
užila. Pri digitálnej dani síce vytvá-
rame akýsi umelý systém, ktorý by 
prinútil digitálne firmy odvádzať 
peniaze do národných rozpočtov. 
Viem si však predstaviť, že toto budú 
peniaze, ktoré budú smerovať do roz-
počtu EÚ.

To je tiež zámer konsolidovanej 
korporátnej dane (CCCTB smernica 
o  spoločnom konsolidovanom základe 
dane z  príjmu právnických osôb- pozn. 
red.). Ide konsolidáciu nadnárodných 
spoločností a  tam tiež prichádzame 
s umelým kľúčom, podľa ktorého ur-
číme, aká časť zisku z  Volkswagenu 
patrí do Bratislavy, aká časť do Pra-
hy či Berlína. Do určitej miery dáva 
zmysel, aby sme si povedali, že toto 
aj tak nikdy nebude úplne korektné, 
tak proste odčleníme časť peňazí, po-
šleme ich do európskeho rozpočtu a 
o  toľko znížime tú časť, ktorá spočí-
va v priamych platbách z národného 
rozpočtu.

Smernica CCCTB ale predsa leží na 
stole už od roku 2011, pretože člen-
ské štáty nevedia nájsť jednomyseľ-
nú zhodu. Môže v tomto podľa Vás 
nastať nejaký posun?

Starí matadori a  odborníci v  Eu-
rópskom parlamente ako odpoveď 
na túto otázku hovoria, že pravdepo-
dobnosť, aby to prešlo, nebola nikdy 
vyššia ako teraz. To ale stále hovorí 
veľmi málo. Ja bohužiaľ ešte vidím 
veľa ľudí, ktorí sú proti tomu. Je lo-

gické, že sú proti tomu krajiny, ktoré 
majú dnes nastavený daňový systém 
tak, že odoberajú dane ostatným kra-
jinám. Samozrejme, že z  toho tieto 
krajiny nie sú nadšené. Vďaka na-
rastajúcemu verejnému tlaku však 
zároveň toto nie sú tie krajiny, ktoré 
to nakoniec zablokujú.

Najsmutnejšie je, že je tam bohu-
žiaľ ešte skupina štátov, ktoré plnia 
úlohu užitočných idiotov. To sú kra-
jiny, ktoré by z toho návrhu Komisie 
tiež mali prospech, ale z  ideologic-
kých dôvodov vystupujú proti nemu. 
Priamych podporovateľov tejto smer-
nice je preto veľmi málo. Chýba tam 
politická vôľa, ktorá by povedala – je 
to dobrý nápad a  ideme do toho. To, 
že je tá pravdepodobnosť vyššia, zďa-
leka neznamená, že je to isté.

Najrozporuplnejšie reakcie vy-
provokoval návrh na vytvorenie 
mechanizmu, na základe ktorého 
Komisia môže navrhnúť pozastave-
nie čerpania európskych peňazí, ak 
je počínanie vlády členskej krajiny 
v  rozpore so zásadami právneho 
štátu. Ako tento nástroj hodnotíte?

Považujem za veľmi zlé, keď sa 
akákoľvek krajina EÚ odchýli od 
princípu právneho štátu. Každý štát 
v Únii má zaistený vysoký stupeň 
suverenity, ale zároveň sa svojim 
členstvom prihlásil k  nejakým spo-
ločným princípom a  hodnotám. Ak 
sa niektoré krajiny vydajú na túto 
cestu a  začnú ochromovať niektoré 
typy súdov alebo nebudú rešpektovať 
vlastnú ústavu, tak nastáva problém, 
na ktorý ale zatiaľ nikto nepozná ide-
álne riešenie. Zmieriť sa s tým ale tiež 
nie je riešenie.

Keď sa pozriete na komuniká-
ciu Komisie z  2. mája, tam sa nepíše 
všeobecne o princípe právneho štátu. 
Hovorí sa tam o nedostatkoch v rám-
ci správy, ktoré ohrozujú finančné 
záujmy Európskej únie. Text Komisie 
je omnoho užší ako sa  to často pre-
zentuje.

V  každom prípade musíme pre-
mýšľať o  tom, ako odradiť politikov 
v členských krajinách, aby opúšťali 
princíp fungovania právneho štátu 
založeného na rešpekte k ústave a ne-
závislým súdom. To, či je návrh Komi-
sie najlepším riešením, zatiaľ neviem 
povedať. Prizerať sa na to, ako sa tento 
stav rozširuje do ďalších a ďalších kra-
jín, by však určite nebolo dobré.
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Kto by ale mal rozhodovať o  tom, 
ktorá krajina nedostatočne chráni 
finančné záujmy Únie?

Komisia to chce nastaviť tak, aby 
o  tom nerozhodovali úradníci, ale 
reprezentanti členských krajín. Ná-
vrh by prišiel z  Európskej komisie, 
ktorá je strážcom dodržiavania práva 
v  EÚ, a  potom by musel získať pod-
poru členských krajín. Komisia bude 
vyhľadávať takéto prípady a bude zá-
ležať na tom, či jej analýza presvedčí 
členské krajiny alebo nie.

Malo by to byť založené na reverz-
nej majorite, ktorá komplikuje pre-
hlasovanie návrhu Komisie. Napokon 
je to samozrejme politické rozhodnu-
tie, ktoré majú v rukách národní po-
litici, v iných rukách byť ani nemôže.

Niektorým krajinám sa ale takýto 
systém nemusí páčiť a už teraz o na-
vrhovanom mechanizme hovoria 
ako o  nástroji politického tlaku zo 
strany Komisie.

Áno, prirodzenejšie by bolo, aby tá 
väčšina bola nastavená opačne. O tom 

by sa ešte mala viesť diskusia. Musí-
me si ale uvedomiť, aké nebezpečné 
je to rozširovanie oslabovania práv-
neho štátu. Tiež si musíme uvedomiť, 
že niektoré členské krajiny dávajú bez 
akýchkoľvek podmienok vyhlásenia, 
že neschvaľujú, aby sa viedlo konanie 
voči niektorému štátu za porušovanie 
právneho štátu.

Existuje preto riziko, že krajina, 
ktorá sa dostane na šikmú plochu, zís-
ka na svoju stranu pomerne veľa spo-
jencov. Tie môžu bez ohľadu na situ-
áciu v danej krajine z dôvodu krátko-
dobého politického kalkulu zabrániť 
konaniu Komisie. Dáva preto logiku, 
aby prehlasovanie návrhu Komisie ne-
bolo úplne jednoduché. Je to tak vážna 
vec, že bez adekvátnych argumentov 
by nemala byť zmetená zo stola.

Nepotrestá však takéto pozastave-
nie tokov z  európskeho rozpočtu 
hlavne oprávnených prijímateľov 
finančnej podpory, ktorí nie sú zod-
povední za nezodpovedné správanie 
domácich politikov?

V  komunikácii Komisie je napí-
sané, že pozastavenie čerpania pro-

striedkov sa nesmie prejaviť na tom, 
že oprávnení príjemcovia dotácií tie 
peniaze nakoniec nedostanú. Nezna-
mená to, že podnikateľ nedostane do-
hodnutú dotáciu. Národná vláda by ju 
mu mala poskytnúť, pretože po pod-
písaní zmluvy má na ňu právo. Únia 
je proste v tejto fáze členskej krajine 
nepreplatí.  Už aj dnes sa občas stáva, 
že Komisia pozastaví preplatenie, čo 
ale neznamená, že sa projekt zastaví.

Neobávate sa, že aj vzhľadom na ne-
dávne kauzy týkajúce sa dotačných 
podvodov v  Česku a  na Slovensku 
tento sa tento mechanizmus využi-
je aj v prípade týchto dvoch krajín?

Budem rád, ak bude na naše vlá-
dy vyvíjaný tlak, aby u  nás fungova-
la vláda práva a aby súdy vyšetrovali 
všetky neprávosti. Dokonca privítam, 
ak ten tlak bude väčší, pretože keď 
prestane platiť právo, nie je to pro-
spešné pre žiadnu krajinu. Zatiaľ však 
podľa mňa nie sme v situácii, že by sa 
to malo týkať našich krajín. Verím, že 
sa problémy, ktoré sú v súčasnosti na 
Slovensku, vyriešia na Slovensku. n
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Č L Á N O K

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Rozpočet Únie dnes a zajtra:  
Aké zmeny v európskych 
financiách prináša návrh 

Komisie?

Ilustračný snímok. [EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ] 
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Európska komisia v máji predlo-
žila návrh nového viacročného 
finančného rámca. Predstavila v 

ňom svoju víziu o tom, ako by sa Únia 
mala vysporiadať s výpadkom brit-
ských príspevkov a ako zafinancovať 
riešenie problémov, ktorých význam v 
predošlých rokoch narástol.

MIĽNÍKY VIACROČNÉHO 
FINANČNÉHO RÁMCA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

• 1970:  Prvá rozpočtová zmluva, 
tzv.  Luxemburská zmluva. Po-
silnila Zhromaždenie (Parlament) 
v  rozpočtovej oblasti a  zaviedla 
systém vlastných zdrojov, ktorý sa 
skladal z  poľnohospodárskych po-
platkov, ciel, a podielu na dani z pri-
danej hodnoty členských krajín.

• 1975:  Druhá rozpočtová zmluva, 
tzv.  Bruselská zmluva. Zhromaž-
deniu (Parlament) dala právo za-
mietnuť rozpočet a  udeliť Komisii 
absolutórium za jeho plnenie.

• Osemdesiate roky:  Spory medzi 
inštitúciami v  dôsledku rastúceho 
nesúladu medzi zdrojmi a  požia-
davkami. Vzniká preto koncepcia 
viacročného finančného rámca 
(VFR).

• 1988: Prvá medziinštitucionál-
na dohoda o finančnom výhľade 
na roky 1988 až 1992. Balík opat-
rení sa tiež nazýva Delors I, podľa 
vtedajšieho predsedu Európskej 
komisie. Bol zameraný na vytvára-
nie vnútorného trhu a konsolidáciu 
viacročného rámcového programu 
pre výskum a vývoj. Priniesol nový 
rozpočtový zdroj založený na HND.

• 1993: Schválená medziinštituci-
onálna dohoda o finančnom rám-
ci na roky 1993 až 1999, v  rámci 
ktorej dochádza k  zdvojnásobeniu 
prostriedkov štrukturálnych inves-
tičných fondov a k zvýšeniu stropu 
pre vlastné zdroje. Jeho prioritou 
bola sociálna politika a politika sú-
držnosti ako aj zavádzanie eura. Ta-
kzvaný balík Delors II tiež zaviedol 
sedemročné plánovacie obdobie.

• 1999:  Podpísaná medziinštitucio-
nálna dohoda o finančnom výhľade 
na roky 2000 až 2006známa tiež aj 
ako  Agenda 2000. Kľúčovou té-
mou bolo pristúpenie nových člen-
ských krajín, vrátane Slovenska.

• 2006: Schválená štvrtá dohoda na 
roky 2007 až 2013,  ktorej prioritou 

bol udržateľný rast a  konkuren-
cieschopnosť za účelom vytvorenia 
väčšieho počtu pracovných miest.

• 2009:  Lisabonská zmluva  mení 
Viacročný finančný rámec z  me-
dziinštitucionálnej dohody na zá-
väzný právny akt.  Európsky parla-
ment prostredníctvom Lisabonskej 
zmluvy získal právomoc rozhodo-
vať o rozpočtových otázkach spolu 
s Radou EÚ.

• 2013:  Nariadenie Rady, ktorým sa 
stanovuje viacročný  finančný rá-
mec na roky 2014 až 2020.

• Máj 2018: Európska komisia pred-
stavila návrh nového viacročného 
finančného rámca pre roky 2021 
až 2027.

PREČO EÚ POTREBUJE 
VIACROČNÝ FINANČNÝ 
RÁMEC?
Viacročný finančný rámec nie je 

dlhodobým rozpočtom Únie, ale stano-
vuje  priority  EÚ zo strednodobej per-
spektívy. Okrem toho, že určuje záväz-
né výdajové stropy  pre jednotlivé ročné 
rozpočty  EÚ, predpisuje aj maximálny 
rozsah financií pre dohodnuté tematic-
ké okruhy.

Úlohou finančného rámca je tiež 
zjednodušiť prijímanie ročného roz-
počtu EÚ, zabezpečiť rozpočtovú 
disciplínu v EÚ a zvýšiť predvídateľnosť 
európskych financií z dlhodobejšieho 
hľadiska.

Nariadenie o  viacročnom finanč-
nom rámci prijíma Rada EÚ spolu 
s  Európskym parlamentom na návrh 
Európskej komisie. Posledné štyri roz-
počtové obdobia trvali sedem rokov. 
V  súvislosti s nadchádzajúcim VFR sa 
hovorí aj o zmene dlžky jeho trvania.

Europoslanci by napríklad radi 
skrátili trvanie viacročného rozpočtu 
na päť rokov, v súlade s funkčným ob-
dobím európskych inštitúcií. Rozpoč-
tový výhľad po roku 2020 bude však 
s najväčšou pravdepodobnosťou opäť 
sedemročný.

Stropy rozpočtu EÚ sa určujú pre 
dva druhy výdavkov: záväzky a plat-
by.

Viazané rozpočtové prostriedky po-
krývajú celkovú sumu peňazí, ktoré EÚ 
môže v priebehu finančného roku sľú-
biť. Tie sa môžu minúť v danom roku, 
alebo počas nasledujúcich rokov.

Platobné rozpočtové prostriedky, 
alebo aj platby, sú prostriedky určené 
na splácanie záväzkov zahrnutých do 

rozpočtu EÚ, ktoré Únia prijala v pre-
biehajúcom alebo aj predchádzajúcich 
finančných rokoch. Inými slovami 
platby vyjadrujú očakávanie, koľko 
peňazi bude v danom roku potrebné 
zaplatiť.

VÝDAJE A PRIORITY 
SÚČASNÉHO DLHODOBÉHO 
ROZPOČTU
Pre súčasné rozpočtové obdobie bol 

strop pre viazané rozpočtové prostried-
ky 960 miliárd eur, čo je zhruba jedno 
percento HDP EÚ. Na platby môže Únia 
do roku 2020 vynaložiť 908 miliárd 
eur.

V  roku 2013 sa európski lídri pre 
súčasný rozpočtový cyklus dohodli na 
nasledujúcich politických prioritách:
1. Inteligentný rast podporujúci 

začlenenie:  Delí sa na dva podo-
kruhy:
1. Konkurencieschopnosť pre 

rast a zamestnanosť (strop pre 
okruh je 142 miliárd eur, čo je 
zhruba 13 percent VFR): Patria 
sem takzvané únijné programy 
zamerané na podporu konku-
rencieschopnosti európskeho 
spoločenstva. Ide napríklad 
o  program pre vedu a výskum 
Horizont 2020, program COSME 
venovaný podpore malého 
a  stredného podnikania, či 
vzdelávací program Erasmus+.

2. Hospodárska, sociálna 
a  územná súdržnosť (34 per-
cent): V rámci tohto okruhu sa 
prerozdeľujú peniaze z  politiky 
súdržnosti (tiež kohézna poli-
tika) prostredníctvom Európ-
skych štrukturálnych investič-
ných fondov (EŠIF, tiež známe 
ako eurofondy). Patrí sem Ko-
hézny fond, Európsky fond pre 
regionálny rozvoj, Európsky so-
ciálny fond.

2. Udržateľný rast – Prírodné zdro-
je: Ide o  najvýznamnejšiu kapi-
tolu VFR, nakoľko tvorí  40 per-
cent všetkých výdajov (420 miliárd 
eur). Financuje sa z  neho spoločná 
poľnohospodárska a rýbná politika 
a  priame platby poľnohospodár-
skym podnikom.

3. Bezpečnosť a občianstvo (1,6 per-
centa):  Obsahuje prostriedky na 
podporu bezpečnosti a ochrany ob-
čanov EÚ. Financuje sa z  neho tiež 
azylová a  migračná politika, zdra-
vie, kultúra a ochranu spotrebiteľa.

http://www.euroskop.cz/gallery/54/16339-rozpoctova_ustanoveni.pdf
http://www.euroskop.cz/gallery/54/16337-smlouva_pozmenujici_nektera_financni_ustanoveni.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l34002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l34002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l34002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=uriserv:l34020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=uriserv:l34020
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/lisabonska-zmluva-a-rozpocet-eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1311&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
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4. Globálna Európa (6 percent): Fi-
nancuje sa z  neho zahraničná po-
litika EÚ. Odtiaľto pochádzajú pe-
niaze na rozvojovú a humanitárnu 
pomoc, či nástroje predvstupovej 
pomoci pre krajiny uchádzajúce sa 
o členstvo v EÚ.

5. Správa: Je určená na financovanie 
administratívy EÚ ako napríklad 
náklady spojené s  inšituúciami 
a orgánmi EÚ, platy zamestnancov 
a penzijný systém EÚ.

6. Náhrady:  Týkajú sa nových člen-
ských krajín EÚ. Kompenzujú im 
nárast výdajov súvisiacich s pristú-
pením.

Štruktúra VFR 2014 -2020. 

HLAVNÁ ZMENA – 
VEĽKOSŤ ROZPOČTU
Európska komisia navrhuje zvýšiť 

budúcu finančnú perspektívu na 1,114 
percenta HDP Únie. V súčasnosti je 
spoločný európsky rozpočet na úrov-
ni 1,03 percenta HDP. Celkovo by roz-
počet podľa predstáv Bruselu mal byť 
vo výške  1 135 miliárd eur  v cenách 
roku 2018. Po zohľadnení inflácie by 
to predstavovalo 1 279 miliárd eur v zá-
väzkoch.  Európsky parlament v mar-
ci prijal rezolúciu, v ktorej požadoval 
budúci finančný rámec na úrovni 1,13 
percenta HDP.

Do rozpočtu EÚ by sa mal začleniť 
aj Európsky rozvojový fond, hlavný 
nástroj rozvojovej pomoci v krajinách 
Afriky, Tichomoria a Karibiku. Dnes 
fond funguje na základe medzivládnej 
dohody členských krajín.

NOVÉ PRIORITY, NOVÁ 
ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU
Nový rozpočtový plán pre roky 

2021 až 2027 musí počítať s výpadkom 
britských príspevkov, ktoré sa odha-
dujú na 12 až 15 miliárd eur ročne.  Eu-

rópska únia navyše bude musieť nájsť 
dodatočné príjmy na financovanie 
problémov, ktorých význam narástol 
počas prebiehajúceho rozpočtového 
obdobia.

Nové výzvy sa prejavili aj na cel-
kovej štruktúre navrhovaného VFR 
po roku 2020. Brusel chce viac pozor-
nosti venovať migrácii a kontrole hra-
níc, bezpečnosti, obrane a vonkajšej 
činnosti. Viac peňazí oproti súčanosti 
chce vyčleniť aj na vedu, výskum, ino-
vácie a podporu mladých Európanov.

Nové a posilnené priority VFR. Zdroj: Eu-
rópska komisia. 

Komisia na druhej strane hľadá 
možnosti, kde by sa potrebné finance 
dali ušetriť. Navrhuje preto znížiť roz-
počty pre  Spoločnú poľnohospodár-
sku politiku (SPP)  a  Kohéznu poli-
tiku. Kým rozpočet pre SPP by sa mal 
zmenšiť o päť percent, prostriedky pre 
politiku súdržnosti by mali byť nižšie 
o  sedem percent. V súčasnosti tvoria 
tieto dve politiky zhruba 80 percent 
európskeho rozpočtu, na tom ďalšom 
by sa podľa návrhu Komisie mali po-
dieľať dvoma tretinami.

Rozpočet pre kohéznu politiku, 
ktorá tradične slúži hlavne na stieranie 
rozdielov medzi európskymi región-
mi, by však po novom mal hrať dôle-
žitú úlohu aj pri integrácii migrantov 
alebo pri prijímaní dôležitých štruktu-
rálnych reforiem v členských štátoch.

Nová architektúra rozpočtu EÚ 
počíta so siedmimi politickými prio-
ritami, ktoré odrážajú európsku agen-
du odsúhlasenú v roku 2016 na sum-
mite v Bratislave.

Návrh priorít a stropov budúceho 
viacročného finančného rámca z diel-
ne Európskej komisie:
1. Jednotný trh, inovácie a  digi-

tálny trh (14,6 percenta)  – Sú 
v ňom zahrnuté programy Európ-
sky horizont, Euratom a vesmírne 
programy.

2. Kohézia a hodnoty (34,5 percen-
ta): Zahŕňa regionálny rozvoj a ko-
héznu politiku. Jeho súčasťou sú aj 
programy na podporu štrukturál-
nych reforiem a investícií a Európ-
sky sociálny fond.

3. Prírodné zdroje a  životné pro-
stredie (29,6 percenta):  Zahŕňa 
Poľnohospodársku a námornú po-
litiku, Životné prostredie a ochra-
nu klímy.

4. Migrácia a  kontrola hraníc (2,7 
percenta): Obsahuje fondy pre 
posilnenie kontroly hraníc a pre 
migračnú a  azylovú politiku. Sú-
časťou je aj rozpočet pre Európsku 
agentúru pre pohraničnú a  po-
brežnú stráž.

5. Bezpečnosť a  obrana (2,1 per-
centa): Navýšenie tejto kapitoly 
súvisí hlavne s rastúcou hrozbou 
radikalizmu a terorizmu v predo-
šlých rokoch. Pre Slovensko je vý-
znamné, že by mala podporiť aj po-
stupné vyradenie prvej generácie 
jadrových reaktorov z prevádzky.

6. Susedstvo a  svet (9,6 percenta): 
Vonkajšia činnosť a predvstupová 
pomoc.

7. Európska verejná administratí-
va (6,6 percenta)

Štruktúra VFR 2021 – 2027 podľa návrhu 
Európskej komisie. 
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FLEXIBILITA, PRIDANÁ 
HODNOTA A 
ZROZUMITEĽNOSŤ
V súvislosti s budúcim dlhodobým 

rozpočtom Únie sa často hovorí o  po-
trebe vytvárania  európskej pridanej 
hodnoty z európskych peňazí. To pod-
ľa  diskusného dokumentu Komisie 
o budúcnosti európskych financií zna-
mená, že EÚ by mala konať len vtedy, 
ak môže byť jej činnosť účinnejšia ako 
opatrenie na celoštátnej či regionálnej 
úrovni.“ V budúcnosti by sa tak mal 
klásť dôraz na projekty s dopadom na 
celú európsku dvadsaťsedmičku.

Okrem spoločných cieľov ako 
ochrana hraníc, či zvládanie migrácie 
vidí Komisia vysokú pridanú hodnotu 
vo vede a výskume, mobilite študentov 
ale aj v presadzovaní právneho štátu a 
demokratických hodnôt.

Viacročný finančný rámec zais-
ťuje, aby výdavky ročných rozpočtov 
zostali v  rámci dohodnutých limitov, 
čo tiež komplikuje presúvanie voľných 
prostriedkov medzi jednotlivými ka-
pitolami. V prebiehajúcom období sa 
to prejavilo najmä počas vypuknutia 
migračnej krízy, kedy európska dvad-
saťosmička nemohla efektívne reago-
vať na nečakaný vývoj udalostí. Člen-
ské štáty a  Európsky parlament preto 
požadujú väčšiu flexibilitu v nasledu-
júcom dlhodobom rozpočte.

Komisia sa vo svojom návrhu sna-
ží tejto požiadavke vyhovieť. Navr-
huje vyššiu pružnosť jednak v  rámci 
programov a  medzi programami na-
vzájom. Plánuje tiež vytvoriť  rezervu 
Únie, ktorá sa bude financovať z  do-
stupných rezerv a  nevyužitých viaza-
ných finančných prostriedkov.

Komisia zároveň chce, aby bol nový 
rozpočet  jednoduchší  a  lepšie čitateľ-
ný pre bežného občana EÚ. Súčasťou 
jej návrhu je preto aj zníženie počtu 
programov zo súčasných 58 na 37 v bu-
dúcnosti. Tieto programy by pritom 
mali byť aj lepšie prepojené na hlavné 
priority EÚ.

JEDNODUCHŠÍ SYSTÉM 
FINANCOVANIA A NOVÉ 
ZDROJE PRÍJMOV
Zjednodušenie sa má týkať aj fi-

nancovania európskeho rozpočtu pro-
stredníctvom takzvaných vlastných 
zdrojov.

Medzi tradičné zdroje príjmu dnes 
patria clá, poľnohospodárske poplatky 

a  odvody z  výroby cukru a  izoglukó-
zy. Komisia chce zjednodušiť výpočet 
vlastného zdroja založený na DPH. 
Dnes sa z   harmonizovaného základu 
DPH každého členského štátu odvádza 
jednotná sadzba 0,3 percenta.

Európska exekutíva zároveň na-
vrhuje vytvoriť tri nové vlastné zdroje 
príjmov európskeho rozpočtu:
• Trojpercentný podiel na dani vy-

bratej na základe spoločného kon-
solidovaného základu firemných 
daní,

• Dvadsaťpercentný podiel na príj-
moch  z aukcií emisných povole-
niek,

• Národné príspevky vypočítané 
podľa množstva nerecyklovaného 
odpadu z plastových obalov  (0,8 
eura za kilogram)
Komisia očakáva, že nové zdroje 

by do európskej pokladnice mohli pri-
niesť dodatočných 22 miliárd eur, čo by 
predstavovalo zhruba 12 percent všet-
kých príjmov.

Ďalším príjmom, ktorý by sa pria-
mo naviazal na Európsky nástroj sta-
bilizácie investícií, by mali byť výnosy 
z  emisií meny Európskou centrálnou 
bankou, pre čo sa zvykne používať aj 
výraz „ražobné“.

Zdroj: Európska komisia. 

Po odchode Británie z európskeho 
bloku sa otvára tiež príležitosť na reví-
ziu komplikovaného systému rabatov. 
Prvú takúto zľavu si vybojovala britská 
vláda pod vedením premiérky Mar-

garet Thatcherovej v  roku 1984. Časť 
peňazí sa však vracia aj Holandsku, 
Dánsku či Švédsku. Komisia preto na-
vrhuje, aby sa v priebehu piatich rokov 
zrušili všetky rabaty, od čoho si sľubuje 
ďalšie zjednodušenie európskeho roz-
počtu.

Národné príspevky členských 
krajín budú aj naďalej vyrovnávacím 
zdrojom rozpočtu. Komisia chce, aby 
sa na jeho financovaní podieľali čoraz 
menším podielom. Do roku 2027 by tak 
mali tvoriť len 57 percent príjmov.

Príjmy z colných poplatkov by mali 
ďalej slúžiť na financovanie európske-
ho rozpočtu, pričom členské krajiny 
by si nechávali 10 percent z nich na 
pokrytie nákladov výberu (namiesto 
súčasných 20 percent).

ROZPOČTOVÁ LINKA  
PRE EUROZÓNU
Ďalšou novinkou, ktorú prináša 

návrh Európskej komisie, je vytvore-
nie špeciálnej rozpočtovej linky pre 
menovú úniu. Jeho súčasťou je plán 
na vytvorenie programu na podporu 
reforiem. V  rámci neho chce Komisia 
vyčleniť 25 miliárd eur na finančnú 
a technickú pomoc pre prijímanie naj-
dôležitejších štrukturálnych reforiem 
v členských krajinách, ktorú by mal za-
isťovať nástroj Reform delivery tool.

Podporu z tohto balíku by prostred-
níctvom takzvaného  nástroja kon-
vergencie tiež mali dostať krajiny usi-
lujúce sa o prijatie jednotnej európskej 
meny.

Druhým navrhovaným opatrením 
má byť vybudovanie Európskeho ná-
stroja stabilizácie. Členské štáty by 
vďaka nemu mohli mať k  dispozícii 
30 miliárd eur v podobe back to-back 
úverov. Tie majú zastabilizovať úroveň 
investícií v  členských krajinách v  prí-
pade veľkých asymetrických šokov.

PENIAZE Z ROZPOČTU LEN 
PRE BEZPROBLÉMOVÉ 
ŠTÁTY
Európska exekutíva vo svojom ná-

vrhu tiež navrhuje vytvoriť nový me-
chanizmus podmieňovania prístupu 
k prostiedkom z rozpočtu EÚ dodržia-
vaním zásad právneho štátu. Komisia 
by tak so súhlasom členských štátov 
mohla pozastaviť, znížiť alebo obme-
dziť prístup k finančným prostried-
kom EÚ spôsobom primeraným pova-
he, závažnosti a rozsahu nedostatkov 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk
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Projekt European Crossroads bol spolufinancovaný Európskou úniou v rám-
ci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie.
Európsky  parlament  sa  nepodieľal  na  jeho  príprave  a  za  údaje,  informá-
cie  alebo  názory  uvedené  v  rámci  tohto  projektu,  za  ktorý  nesú  zodpo-
vednosť  výhradne  autori,  oslovené  osoby,  editori  alebo  vysielatelia  toh-
to programu v súlade s príslušným praávom, nie je žiadnym spôsobom zod-
povedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpo-
vednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizá-
cie tohto projektu. Ref. COMM/SUBV/2017/M/0062
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pri dodržiavaní zásad právneho štátu.
Nový nástroj ma záistiť, že nebudú 

ohrozené finančné záujmy EÚ. Inými 
slovami, členské štáty musia garanto-
vať nezávislosť súdnictva, ktoré vyšet-
rí akékoľvek podozrenia z korupcie či 
podvodov s európskymi peniazmi.

Nové pravidlá by sa pritom nemali 
vzťahovať iba na čerpanie prostried-
kov z politiky súdržnosti, čiže eurofon-
dov, ale prístupu k všetkým prostried-
kom z európskeho rozpočtu.

POZÍCIE:
Komisár  Günther H. Oettinger, 

ktorý je zodpovedný za rozpočet a 
ľudské zdroje, vyhlásil: „Tento návrh 
rozpočtu je naozaj o pridanej hodnote 
EÚ. Investujeme ešte viac do oblastí, 
v ktorých jeden členský štát sám nič 
nezmôže alebo v ktorých spoločne do-
siahneme lepšie výsledky – či už je to 
výskum, migrácia, kontrola hraníc 
alebo obrana. Naďalej pritom financu-
jeme tradičné – hoci zmodernizované 
– politiky, akou je spoločná poľnohos-
podárska politika a politika súdržnos-
ti, keďže z vysokého štandardu našich 
poľnohospodárskych produktov a z 
hospodárskeho napredovania zaosta-
lejších regiónov máme úžitok všetci.“

Europoslanec Richard Sulík (SaS, 
ECR) si myslí, že predložený rozpočet 
ako celok nepriniesol žiadne veľké pre-
kvapenia.

„Pozitívom návrhu je škrtanie v ko-
héznej politike a agrodotáciách. Jedná 
sa o značne neefektívne politiky, ktoré 
by mali byť prísnejšie cieľované aj viac 
kontrolované, som preto presvedčený, 
že navrhované škrty mali byť pod-
statne odvážnejšie ako len 5 percent. 
Najvyššou prioritou euro rozpočtu by 
mala byť podľa mojej mienky ochrana 
hraníc a bezpečnosť. Za pozitívny pre-
to považujem návrh na zvýšenie ľud-
ských zdrojov Európskej pohraničnej 
stráže na 10-násobok.“

Za negatívum považuje relatívne 
zvýšenie výdavkov k HDP členských 
krajín, pretože výdavková strana ne-
bola podľa neho dostatočne okresaná. 
„Keďže škrtanie neefektívnych výdav-
kov eurorozpočtu nebolo ani zďaleka 
vyčerpané, nesúhlasím ani so zavede-
ním nových vlastných zdrojov EÚ, teda 
defacto nových eurodaní.“

Návrh Komisie podľa europoslan-
kyne Anny Záborskej vychádza z pri-
oriít a očakávaní občanov EÚ.  „Záro-
veň už zohľadňuje ochotu Francúzska 
a Nemecka zvýšiť ich príspevok do spo-
ločného rozpočtu. Je v ňom samozrej-
me priestor na úpravy, ale tí, ktorí chcú 
škrtať, musia povedať, čoho sa máme 
vzdať: bezpečnosti, pomoci v kríze, in-
vestícií v poľnohospodárstve či vede, 
alebo diaľnic.“

Europoslanec Ivan Štefanec 
(KDH, EPP)  si myslí, že po odchode 
Veľkej Británie a výpadku v príjmoch 
bude potrebné európske financie kon-
solidovať a pripraviť sa na veľké výzvy, 
ktoré má EÚ pred sebou.  „Dobudo-
vanie Jednotného digitálneho trhu a 
energetickej únie si bude vyžadovať 
veľké investície do infraštruktúry. 
Európska ľudová strana tiež žiada ma-
sívne navýšenie prostriedkov vyna-
kladaných na ochranu hraníc, vrátane 
personálneho navýšenia pohraničnej 
stráže o 10 000 nových príslušníkov,“ 
myslí si Štefanec.

LÁKADLO PRE 
ŠPEKULANTOV A 
PODVODNÍKOV
Za najväčšiu chybu predloženého 

návrhu europoslankyňa Monika Be-
ňová (Smer-sd, S&D)  považuje žní-
ženie množstva finančných prostried-
kov na politiku súdržnosti, respektíve 
kohéznu politiku.  „Členské štáty v 
súčasnosti čelia z hľadiska vzájomnej 
spolupráce viacerým výzvam. Bola to 
pritom práve politika súdržnosti a v 

jej rámci kohézne fondy, ktoré napriek 
tomu pomáhali spoluprácu prehlbo-
vať. V ekonomicky ťažkých časoch zá-
roveň prispeli k podpore ekonomické-
ho rastu a k vytváraniu veľkého množ-
stva udržateľných pracovných miest.“

Poľnohospodárska politika si pod-
ľa nej viac ako škrty vyžaduje „dô-
slednú reformu“. „Takú, ktorá zvýši 
efektívnosť na ňu vynakladaných pro-
striedkov. V súčasnom nastavení totiž 
okrem poctivých poľnohospodárov 
priťahuje aj veľké množstvo podvodní-
kov a špekulantov.“

Navrhované zníženie financovania 
kohézie nepovažuje za šťastné riešenie 
ani  europoslanec Miroslav Miko-
lášik (KDH, EPP),  nakoľko sa bude 
očakávať, že politika bude naďalej do-
sahovať dobré výsledky ale za menej 
peňazí.  „Navyše má   regionálna poli-
tika slúžiť novým prioritám ako na-
príklad podporovanie štrukturálnych 
reforiem v  členských štátov a  prispie-
vať k  dlhodobej integrácii migrantov,“ 
upresňuje Mikolášik.

Vzhľadom na „veľkolepé priority 
a ambície“ Komisie víta navýšenie fi-
nančnej perspektívy.  „Zvýšenie obje-
mu rozpočtu na 1.14 percenta hrubého 
národného dôchodku štátov EÚ 27 po-
važujem za triezve vzhľadom na oča-
kávané ťažké vyjednávania v Rade, av-
šak  nie príliš ambiciózne vzhľadom na 
množstvo výziev, na ktoré bude musieť  
EÚ v období po roku 2020 reagovať.“n
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