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Európska komisia na konci mája predstavila bezprecedentný 
750-miliardový ozdravný balík pre hospodársku obnovu Únie.  
Ako túto príležitosť využije Slovensko? Je súčasná vláda  
pripravená na dôležité ekonomické reformy?

Po krízových mesiacoch prišiel čas na premýšľanie čo s budúcnosťou. 
Slovensko už takmer úplne otvorilo ekonomiku, no hospodárske  
a sociálne škody bude počítať ešte dlhé mesiace.

Podľa predpovede Národnej banky Slovenska domáca ekonomika 
zaznamená v roku 2020 prepad o viac ako 10 percent, miera 
nezamestnanosti by sa mohla vyšplhať až k ôsmim percentám.  
Nová vláda tak hneď na začiatku svojho mandátu čelí dvom 
kľúčovým výzvam, ktoré navzájom súvisia: ako vyjsť z krízy  
s čo najmenšími škodami a ako reformovať ekonomiku  
a pripraviť ju na podobné krízové obdobia v budúcnosti.

S opatreniami na zmierňovanie socioekonomických dopadov 
ochorenia Covid-19 už dnes do veľkej miery pomáhajú Európske 
štrukturálne a investičné fondy. Na financovanie modernizácie 
ekonomiky sa Slovensku zas otvára veľká príležitosť  
v novovznikajúcom fonde EÚ pre obnovu. Hovoriť o sume,  
ktorú bude mať vláda z k dispozícii na oživenie ekonomiky, je zatiaľ 
predčasné. Takmer isté však je, že väčšina európskej krízovej pomoci 
bude podmienená ambicióznymi ekonomickými reformami.

Na členské štáty bude zároveň tlačiť čas – jednak na prípravu vlastných 
plánov hospodárskej obnovy a následne aj na samotné čerpanie 
európskych peňazí, keďže veľký objem z nich musia využiť do roku 2022.
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Č L Á N O K

Väčšina platieb z krízovej pomoci EÚ 
sa k členským štátom dostane  

až po roku 2022
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. [Pixabay]
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Bruselský think-tank Bruegel 
na základe návrhu ozdravného 
plánu eurokomisie vypočítal, 

že v prvých 30 mesiacoch by Únia zo 
750-miliardového balíka využila iba 
štvrtinu dostupných prostriedkov.

Európska komisia 27. mája predsta-
vila svoj plán pre oživenie ekonomiky 
po koronakríze. Pozostáva z  posilne-
ného Viacročného finančného rámca, 
teda dlhodobého rozpočtu na roky 
2021 až 2027 vo výške 1,1 bilióna eur 
a  tiež štvorročného nástroja obnovy 
(EÚ pre ďalšie generácie, Next Genera-
tion EU) v hodnote 750 miliárd eur.

Dočasný krízový nástroj má v 
najbližších štyroch rokoch pomôcť 
financovať ekonomické oživenie 
krajín a sektorov, ktoré koronakríza 
postihla najviac. Väčšina finančnej 
pomoci – až 433 miliárd eur – bude 
dostupná ako nenávratné granty, 67 
miliárd vo forme garancií a ďalších 
250 miliárd eur v pôžičkách.

Eurokomisia tiež navrhla pridať 
dodatočných 11,5 miliardy eur do roz-
počtu eurofondov pre rok 2020 na pod-
poru zaostávajúcich regiónov Únie.

Čo sa týka Slovenska, podľa alo-
kačného mechanizmu Európskej ko-
misie by z krízovej pomoci do roku 
2024 mohlo vyčerpať 7,9 miliardy 
eur dotácií a bezmála päť miliárd eur 
vo forme výhodných pôžičiek. Vyše 
šesť miliárd eur bude podmienených 
uskutočňovaním dôležitých štruktu-
rálnych reforiem.

Ide však zatiaľ iba o prvý model 
prerozdelenia pokrízovej pomoci. 
Dôležité parametre nástroja, ako jeho 
výška, či alokačný kľuč sa v ďalších 
rokovaniach medzi členskými štátmi 
bude pravdepodobne ešte meniť.

PRÍDE POMOC NESKORO?
Nový sedemročný rozpočet EÚ 

začne 1. januára 2021, čo ale nezna-
mená, že členské štáty z  neho začnú 

čerpať peniaze od prvého dňa. V prí-
pade eurofondov sa žiadatelia môžu 
uchádzať o  peniaze až keď Európska 
komisia štátu EÚ schváli operačné 
programy a  riadiaci orgán vypíše 
prvé výzvy.

Kým sa prijímateľ dostane k prvým 
platbám,  môže ubehnúť  aj niekoľko 
rokov. K tomu treba pripočítať, že doba 
od podania žiadosti po prvú platbu na 
Slovensku v  priemere trvá viac ako 
dva roky, ako nedávno informovala 
podpredsedníčka vlády Veronika Re-
mišová (Za ľudí).

Čerpanie väčšiny prostriedkov z 
nástroja obnovy sa bude riadiť inými 
pravidlami. Najpodstatnejší rozdiel je 
v tom, že nebude preplácať výdavky 
za konkrétny projekt ako fondy EÚ, 
ale dosiahnuté ciele v predložených 
reformách. Národné plány obnovy s 
konkrétnymi návrhmi reforiem by 
európske vlády mali pripraviť do kon-
ca roka.

Exekutíva EÚ v  oznámení o  no-
vom nástroji  konštatuje, že finančná 
pomoc  musí byť dostupná čo najskôr. 
„Komisia navrhuje využiť potenciál 
rozpočtu EÚ na zmobilizovanie in-
vestícií a finančnú pomoc v úvodných 
rokoch obnovy, ktoré budú rozhodu-
júce,“ tvrdí exekutíva EÚ.

Bruselský think-tank Bruegel sa 
preto pozrel na to, ako by mohlo vy-
zerať rozdelenie peňazí v čase. Jeho 
výpočty sú založené na odhadoch Eu-
rópskej komisie v jednotlivých sekto-
rových nariadeniach. Autor výpočtov 
Zsolt Darvas na základe nich zistil, že 
tempo uvoľňovania peňazí nebude 
rýchle.

„Európska komisia očakáva, že 
z  dostupného balíka nevratných 
grantov sa v  rokoch 2020 až 2022, 
teda v čase, kedy bude potreba ožive-
nia najväčšia, minie sotva 25 percent,“ 
píše autor výpočtov Zsolt Darvas.

Komisia predpokladá, že v  roku 
2021 členské štáty z  dotácií využijú 
iba necelých 32 miliárd eur, o rok ne-
skôr ďalších 79 miliárd eur. Zvyšné tri 

štvrtiny z  438 miliardového objemu 
grantov dočerpajú až v nasledujúcich 
rokoch, najrýchlejšie tempo ale euro-
komisia predpovedá na rok 2024.

Tento plán platieb z  nástroja ob-
novy pritom predpokladá, že členské 
štáty vyčerpajú 100 percent dostup-
ných finančných prostriedkov. Či 
budú štáty schopné vyčerpať mimo-
riadne krízové prostriedky je v  tejto 
chváli otázne.

O  niečo rýchlejšie tempo euroko-
misia predpovedá pri navrhovaných 
pôžičkách – za dva a  pol roky by po-
diel využitých úverov mal byť na 
úrovni 43 percent.

S financovaním ozdravných eko-
nomických opatrení si preto členské 
štáty na začiatku budú musieť pora-
diť sami. „Peniaze z európskeho roz-
počtu využijú až keď budú dostupné, 
vďaka čomu si neskôr nebudú musieť 
toľko požičiavať na finančných tr-
hoch. Napriek tomu je v záujme pod-
pory hospodárskej obnovy dôležité 
sprístupniť platby čo najskôr,“ dodáva 
Darvas.

V prípade takéhoto tempa by Slo-
vensko z dostupných 7,9 miliardy eur 
grantov nasledujúce dva roky v  naj-
lepšom scenári získalo necelé dve 
miliardy eur. Na základe skúsenosti s 
absorpčnou schopnosťou európskych 
peňazí na Slovensku by ale zrejme 
išlo o výrazne nižšiu čiastku.

V  najbližších troch rokoch budú 
mať slovenské ministerstvá plné 
ruky práce s  dočerpávaním eurofon-
dov zo súčasného programového ob-
dobia. Tie musia využiť najneskôr do 
konca roku 2023.

Že nepôjde o  jednoduchú úlohu 
je jasné z  údajov o  aktuálnom stave 
čerpania. Za sedem rokov Slovensko 
z 15,3 miliardovej alokácie stihlo vy-
čerpať päť miliárd eur. V nadchádza-
júcich troch rokoch tak musí nájsť 
zmysluplné využitie pre zvyšných 10 
miliárd eur. n
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Ako si vyšehradská štvorka 
predstavuje spravodlivé rozdelenie 

peňazí z plánu obnovy EÚ
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

[EPA-EFE/Martin Divisek]

Podľa slovenského premiéra Igora 
Matoviča by rozdelenie peňazí z 
únijného nástroja obnovy po ko-

ronakríze malo byť spravodlivé. Z jeho 
slov na stretnutí lídrov V4 vyplýva, že aj 
Slovensko by v záujme férovej redistri-
búcie krízovej podpory malo obetovať 
časť predpridelenej alokácie.

Predsedovia vlád štyroch krajín 
Vyšehradskej skupiny sa vo štvrtok 
(11. júna) stretli v českej Lednici, aby 

hľadali spoločnú pozíciu k novému ná-
vrhu Viacročného finančného rámca, 
teda rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027. 
Ten obsahuje aj mimoriadny 750-mi-
liardový nástroj na obnovu hospodár-
stva EÚ po koronakríze.

Spoločná pozícia V4 k sedemroč-
nému rozpočtu sa pochopiteľne veľmi 
nezmenila. Od bohatých krajín Únie 
požaduje väčšie príspevky do zdieľanej 
pokladnice, aby ich tie chudobnejšie 
mohli využiť na rozvoj zaostávajúcich 
regiónov a podporu poľnohospodár-

stva. A tiež aby o európske dotácie 
mohli využívať čo najslobodnejšie.

Štyria stredoeurópski premiéri sa 
po stretnutí snažili pôsobiť dojmom, 
že rovnako bezvýhradne budú ťahať 
za jeden povraz aj v rokovaniach o mi-
moriadnom ozdravnom balíku. Prijaté 
závery zo stretnutia ale v tomto prípa-
de ukazujú na hranice jednotného po-
stupu.

Je to pochopiteľné: kým prvý alo-
kačný mechanizmus pre prostriedky 
zo 750-miliardovho nástroja, ktorý na-
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modelovala eurokomisia, je pre Poľsko 
a Slovensko veľmi priaznivý, Česko a 
Maďarsko majú o niečo menej dôvodov 
na radosť.

JEDEN PLÁN, DVA 
POHĽADY
Práve Praha a  Budapešť sú zatiaľ 

najhlasnejšími kritikmi návrhu Eu-
rópskej komisie. Spoločne im prekáža 
vytváranie spoločného európskeho 
dlhu, ktorý bude Únia splácať 30 rokov. 
Ešte menej sa im ale pozdáva, ako exe-
kutíva navrhla prostriedky nástroja 
rozdeliť medzi členské štáty.

Najviac peňazí majú dostať krajiny, 
ktorých hospodárstva pre pandémiu 
počítajú najväčšie škody. Taliansko 
a  Španielsko spolu z  nástroja získajú 
pätinu celej pomoci, tretí najväčší ba-
lík dostane Francúzsko.

Z návrhu tiež vyplýva, že čistá po-
zícia Česka v rámci nového nástroja 
bude záporná – to znamená, že jeho 
záruky budú vyššie ako prijaté platby. 
To platí ale iba pre jednorazový krízo-
vý fond. Príjmy Česka z Viacročného 
finančného rámca naproti tomu budú 
naďalej výrazne vyššie ako suma jeho 
odvodov.

Maďarsko z návrhu vychádza ako 
čistý príjemca, napriek tomu sa Vikto-
rovi Orbánovi nepozdáva, výraznejšie 
smerovanie fondov do krajín z juhu 
Únie.

To v prvých dňoch po zverejnení 
návrhu eurokomisie viedlo k ostrej 
kritike oboch lídrov. „Tak nech si poži-
čia – eurozóna. Nie som ochotný ručiť 
za dlhy iných štátov, keď boli nezodpo-
vedné. Prečo by som to mal robiť?,“ ho-
vorí vo videu  nahnevaný Babiš, ktorý 
neskôr návrh Komisie viackrát označil 
za nespravodlivý.

Podľa maďarského premiéra je plán 
obnovy „absurdný“ a v národnej kon-
zultácii sa maďarských občanov pýta, 
či sú za „Sorosov plán“ na vytvorenie 
európskeho dlhu, ktorý je podľa neho 
cestou do dlhového otroctva.

Reakcie Poľska a  Slovenska boli, 
naopak, od začiatku vrelé. Pre sloven-
ských vládnych predstaviteľov je plán 
obnovy  dobrou správou  a veľkou  prí-
ležitosťou. Pozitívne prekvapený bol 
aj slovenský minister financií Eduard 
Heger. Na parlamentnom Výbore pre 
európske záležitosti v žarte hovoril, že 
Slovensko z eurorozpočtu dostane toľ-
ko peňazí, že vláda bude musieť kúpiť 
helikoptéry, aby ich mala z  čoho zha-
dzovať.

PROBLÉMOVÉ KRITÉRIÁ
Hlavným dôvodom rozchádzajú-

cich sa názorov v rámci vyšehradskej 
štvorky je teda matematika Európskej 
komisie.

Ako vyplýva z jej modelu, väčšina 
príspevkov -až 560 miliárd eur – z no-
vého Mechanizmu na podporu obno-
vy a odolnosti sa rozdelí podľa troch 
kritérií: počtu obyvateľov, inverzného 
hrubého domáceho produktu (HDP) 
na obyvateľa a priemernej nezamest-
nanosti za posledných päť rokov. To 
je oproti tradičnému spôsobu preroz-
deľovania fondov EÚ výrazný posun, 
keďže to je takmer výlučne založené na 
ukazovateli HDP na obyvateľa.

Andrej Babiš sa ku kritike navr-
hovaného alokačného kľúča vrátil aj 
v  Lednici. Českému premiérovi pre-
káža, že Komisia prikladá veľkú váhu 
miere nezamestnanosti pred korona-
krízou. „Nechápem, prečo by to malo 
byť kritériom. Veď v rokoch 2015, alebo 
2019 sme ani nevedeli, že nejaký vír prí-
de,“ pýta sa Babiš. Česko má dlhodobo 
jednu z  najnižších mier nezamestna-
nosti v celej EÚ. Toto kritérium zrejme aj 
vysvetľuje rozdiely v navrhovaných ná-
rodných obálkach Česka a Slovenska.

Babiš požaduje, aby sa peniaze roz-
deľovali hlavne podľa úrovne hospodár-
skeho poklesu spôsobeného epidémiou 
Covid-19, ktorý sa bude merať najskôr 
na konci roku 2020. „Nikto nevie, čo sa 
stane do konca roku. Nevieme, ako do-
padne náš export, priemysel, cestovný 
ruch,“ tvrdí šéf hnutia ANO, no zároveň 
dodáva, že Komisia by pokles prosperi-
ty nemala merať podľa HDP.

Ten podľa neho nadhodnocuje vý-
konnosť domácej ekonomiky o zisky za-
hraničných investorov, ktoré ale vo for-
me dividend odchádzajú do zahraničia. 
Ako hlavný ukazovateľ preto navrhuje 
hrubý národný dôchodok (HND).

MATOVIČ: MUSÍME BYŤ 
SPRAVODLIVÍ
Viktor Orbán Babišove výhrady 

podporil slovami, že ide o „morálny 
problém, ktorý treba odstrániť“. Ako 
príklad nespravodlivého rozdelenia 
peňazí poukázal na Portugalsko, ktoré 
má z nástroja získať dvojnásobný ob-
jem prostriedkov.

Trochu prekvapujúco sa k  tomuto 
tvrdeniu prihlásil aj Igor Matovič, pod-
ľa ktorého by „sme mali byť solidárni“ 
s partnermi z V4. Ako vyhlásil, nema-
lo by sa stať, že krajina z  juhu bude 
z programu profitovať viac ako krajina 

zo strednej Európy s „plus-mínus rov-
nakým počtom obyvateľov a  HDP na 
obyvateľa“. „Musíme byť spravodliví,“ 
dodal Matovič.

Čisto z pohľadu navrhovaných čí-
sel je pritom Slovensko voči Maďarsku 
takmer v totožnej pozícii ako Portu-
galsko. S polovičnou populáciou má 
získať zhruba rovnakú porciu gran-
tov ako jeho južný sused. Zo slov lídra 
OĽaNO tak vyplýva, že aj Slovensko 
by v záujme spravodlivej redistribúcie 
krízovej podpory malo obetovať časť 
pridelenej alokácie.

Čo si pod férovým rozdelením pe-
ňazí predstavujú predsedovia vlád V4, 
vysvetlili v oficiálnej spoločnej pozícii. 
V prvom rade podľa nich nesmie znevý-
hodniť tie štáty, ktoré si epidémiou ko-
ronavírusu poradili najlepšie. Alokačný 
kľuč, ako tvrdia, by mal byť férový voči 
chudobnejším krajinám, pretože „úro-
veň ich prosperity odráža ich schopnosť 
financovať ekonomickú obnovu“.

Mieru nezamestnanosti pred ro-
kom 2020 ako kritérium pre distri-
búciu prostriedkov z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti ale spoloč-
ne neodmietli. Dohodli sa len na tom, 
že by nemal byť „jediným hľadiskom“.

HLAVNE FLEXIBILITA
Vo viacerých aspektoch návrhu Ko-

misie ale lídri našli jednohlasnú zho-
du. Najviac zdôrazňovali potrebu čo 
najväčšej slobody v rozhodovaní o vyu-
žití peňazí – či už z eurorozpočtu alebo 
nových nástrojov krízovej pomoci.

Európska komisia chce, aby člen-
ské štáty peniaze investovali do refo-
riem, ktoré im každoročne odporúča 
v rámci Európskeho semestra. Okrem 
toho by investície mali smerovať do 
oblastí, ktoré ako prioritné vytýčila už 
v rámci finančného rámca. Tie sa týka-
jú hlavne prechodu na nízkouhlíkové a 
digitálne hospodárstvo.

Vyšehradské krajiny v  dohodnu-
tej pozícii ale požadujú peniaze aj na 
investície do dopravnej a energetickej 
infraštruktúry. „Pre nás je najdôleži-
tejšie, aby peniaze išli do programov, 
ktoré najviac potrebujeme,“ zhrnul po-
stoj V4 Babiš.

Zároveň sa zhodujú na tom, že člen-
ské krajiny musia mať viac času na čer-
panie prostriedkov z  nástroja obnovy, 
ako iba do roku 2024, čo navrhuje Ko-
misia. „Ak sa budeme stresovať, že za tri 
roky musíme investovať také obrovské 
množstvo peňazí do našich ekonomík, 
tak to nebude na prospech veci, ale skôr 
nám to ublíži,“ povedal Igor Matovič. n
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Č L Á N O K

Dôležité reformy nemusia stáť veľa 
peňazí: Ako Slovensko využije  
krízovú finančnú pomoc EÚ?

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

[EPA-EFE/Martin Divisek]

Slovenskí vládni predstavitelia 
podporujú prepojenie finanč-
nej pomoci z plánu obnovy EÚ 

po koronakríze na uskutočňovanie 
štrukturálnych reforiem. Po epidémii 
koronavírusu sa zhodujú hlavne na 
nevyhnutnosti reformy zdravotníctva.

Po vypuknutí globálnej krízy 
v  roku 2008 Európska únia hľadala 

spôsob, ako predísť opakovaniu po-
dobnej situácie v budúcnosti. Za úče-
lom lepšej koordinácie rozpočtovej 
a hospodárskej politiky sa v roku 2011 
členské krajiny dohodli na zriadení 
takzvaného Európskeho semestra.

V  rámci neho vlády do Bruselu 
každoročne posielajú svoje rozpoč-
tové a  reformné plány. Európska ko-
misia následne tieto plány analyzuje 
a každej krajine radí, čo by v nasledu-

júcich 12 mesiacoch mala zlepšiť. Jej 
odporúčania sú ale nezáväzné a preto 
často zostávajú iba na papieri.

„Niektoré odporúčania sa stretá-
vajú s  dobrou odozvou, iné ale, nao-
pak, neboli až tak dobre prijaté, ale-
bo ich implementácia nebola úplne 
priamočiara,“ opisuje rezervy vo fun-
govaní Európskeho semestra Lívia 
Vašáková zo Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku.
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Eurokomisia teraz v  rámci plánu 
obnovy európskeho hospodárstva 
po koronakríze navrhuje začleniť do 
Európskeho semestra nový nástroj, 
ktorý bude štáty EÚ viac motivovať 
k  uskutočňovaniu politicky nepopu-
lárnych štrukturálnych reforiem.

Nesie názov  Mechanizmus na 
podporu obnovy a  odolnosti  a  podľa 
návrhu exekutívy EÚ na zmiernenie 
socioekonomických vplyvov pandé-
mie dvadsaťsedmičke poskytne viac 
ako pol bilióna eur – 310 miliárd eur 
vo forme grantov a  250 miliárd eur 
prostredníctvom výhodných úverov.

Nové peniaze ale členské krajiny 
nebudú môcť minúť podľa vlastnej 
ľubovôle. Pre prístup k nim budú mu-
sieť vypracovať takzvané plány ob-
novy, ktoré budú obsahovať program 
reforiem a  investícií do roku 2024. 
Verejné investičné projekty a reformy 
budú musieť riešiť problémy, ktoré 
práve v rámci Európskeho semestra v 
krajine zistila eurokomisia.

Granty a  úvery sa potom budú 
vyplácať postupne v  splátkach podľa 
toho, ako sa krajine bude dariť napĺ-
ňať plánované ciele reforiem. Podľa 
predbežných výpočtov exekutívy 
EÚ by Slovensko do roku 2024 takto 
mohlo získať takmer 13 miliárd eur, 
pričom väčšinu budú tvoriť nenávrat-
né dotácie.

„Myslíme si, že tento nástroj môže 
členským štátom poslúžiť na povzbu-
denie hospodárstva v  čase krízy, ale 
zároveň budú môcť spraviť domáce 
úlohy, ktoré majú dlhodobo a  ktoré 
môžu pomôcť strednodobému rastu 
ekonomík,“ dodáva Vašáková.

PEŇAZÍ BUDE VIAC  
AKO DOSŤ
Dobrým modelovým prípadom je 

aj Slovensko. Eurokomisia v každoroč-
nej správe konštatuje, že Slovensko pri 
vykonávaní odporúčaní dosahuje „ob-
medzený pokrok“.  V  tej poslednej  sa 
toto hodnotenie objavilo 14 krát.

Od vzniku Európskeho semestra 
Komisia najčastejšie upozorňuje na 
nedostatky hlavne v  štyroch oblas-
tiach: zdravotníctve, vzdelávaní, vo 
verejnej správe a na trhu práce.

Jednou z  reforiem, ktorú by tak 
mohol nástroj obnovy zafinancovať, 
je stratifikácia nemocníc. V  prípa-
de racionalizácie nemocničnej siete 
sa tieto peniaze dajú skombinovať 
so zdrojmi z  Kohéznej politiky EÚ, 
z ktorých sa zaplatí výstavba nových 

nemocníc alebo zateplenie tých sta-
rých. „Nástroje plánu obnovy sa dajú 
rôzne kombinovať, čo prináša nové 
možnosti pre ekonomiku,” popisuje 
Vašáková.

Ďalšou oblasťou, ktorá potrebuje 
reformu, je daňový systém. Sloven-
sku sa otvára priestor presunúť da-
ňové zaťaženie práce smerom k envi-
ronmentálnym daniam. Toto je podľa 
Vašákovej príklad reformy, ktorá ne-
stojí veľa peňazí.

Prakticky každý rok Komisia po-
ukazuje aj na neefektívnu verejnú 
správu. Od jej úrovne napokon závisí 
aj kvalita a úspešnosť reforiem. Hma-
tateľným príkladom nedostatkov vo 
verejnej správe je manažment euro-
fondov. S  novými peniazmi z  plánu 
obnovy sa tlak na slovenské úrady 
ešte zvýši.

„Peňazí bude viac ako dosť. Skôr 
sa môže stať, že nebudeme mať dosta-
tok vhodných projektov,“ upozorňuje 
Vašáková. Kľúčové preto podľa nej 
bude posilnenie administratívnych 
kapacít, aby sa dostupné peniaze mi-
nuli zmysluplne.

ZDRAVOTNÍCTVO  
A JUSTÍCIA
Svoje predstavy o využití krízovej 

európskej pomoci postupne približu-
jú aj jednotliví vládni predstavitelia. 
Ich postoje sa do veľkej miery prekrý-
vajú s  pohľadom Európskej komisie. 
Podľa ministra financií Eduarda He-
gera (OĽaNO) jej správa veľmi dobre 
pomenúva reformy, ktoré Slovensko 
potrebuje a  vláda sa s  nimi plne sto-
tožňuje. „Ukázalo sa, že keď chcete 
takúto krízu ako s koronou prekonať, 
najdôležitejšiu úlohu zohráva zdra-
votníctvo,“ tvrdí šéf rezortu financií. 
Okrem zdravotníctva za reformné 
priority označuje ešte školstvo, digi-
talizáciu a environmentálne a klima-
tické politiky.

„Som veľmi rád, že sa to (nástroj ob-
novy) bude týkať reforiem, pretože tie 
potrebujeme ako soľ,“ myslí si Heger.

Vlády nemajú na prípravu prvého 
plánu obnovy veľa času. Prvý návrh 
by Bruselu mali predstaviť už v  ok-
tóbri, aby peniaze mohli začať čerpať 
už od prvého dňa roku 2021.

„Je to veľmi krátky čas. Pretože 
my musíme najskôr tie reformy na-
písať, stanoviť míľniky,   povedať, kde 
tie peniaze zainvestujeme a  následne 
zazmluvniť a minúť. Aby sa to stihlo, 
bude to vyžadovať všetky kapacity, 

ktoré máme,“ myslí si podpredsedníč-
ka vlády Veronika Remišová (Za ľudí).

Podľa budúcej ministerky pre regi-
onálny rozvoj, ktorá bude koordinovať 
všetky budúce eurofondy, je najdôleži-
tejšou prioritou digitalizácia a zlepše-
nie verejných služieb. „Tu máme veľký 
problém. Investovali sme do digitali-
zácie miliardy eur, ale systémy nie sú 
prepojené a nefungujú,“ hovorí pod-
predsedníčka strany Za ľudí.

NAJLEPŠIE REFORMY  
SÚ NAJLACNEJŠIE
Slovensko navyše teraz stojí pred 

politickým rozhodnutím, kto bude 
zodpovedný za prípravu ozdravného 
plánu a následne aj za implementáciu 
a  koordináciu projektov a  reforiem.   
Ako na nedávnom zasadnutí Výboru 
pre európske záležitostí povedal štáty 
tajomník ministerstva hospodárstva 
Ján Oravec (SaS), príprava plánu by 
mala byť na pleciach štyroch rezor-
tov: financií, hospodárstva, práce 
a regionálneho rozvoja (jeho vznik je 
naplánovaný na 1. júla). O tom, ktoré 
ministerstvo bude koordinovať čer-
panie peňazí by vláda Igora Matoviča 
mala rozhodnúť v najbližších dňoch.

Podľa Jána Oravca bude najdôle-
žitejšie rozhodnúť, či chce Slovensko 
použiť peniaze na veľký počet malých 
projektov alebo skôr veľké projekty, 
ktorých bude menej. „Z hľadiska efek-
tívnosti tých prostriedkov si myslím, 
že druhý spôsob je správnejší,“ pove-
dal s  tým, že by malo ísť hlavne o  in-
fraštruktúru, investície do nízkoe-
nergetických budov alebo na projekty, 
ktoré Slovensku pomôžu plniť klima-
tické a environmentálne záväzky.

Slovensku podľa Oravca najviac 
pomôžu reformy, ktoré sa „paradox-
ne“ najlacnejšie. „Najväčší investič-
ný stimul v  histórii Slovenska, ktorý 
takmer nič nestojí, je osekanie zby-
točnej byrokracie pre podnikateľov, 
ale aj občanov,“ hovorí Oravec.

Bývalý šéf Združenia podnika-
teľov Slovenka (ZPS) má ale výhra-
dy voči navrhovanému Nástroju na 
podporu platobnej schopnosti, ktorý 
je súčasťou plánu Komisie. Ten má 
cez záruky eurorozpočtu s  pomocou 
Európskej investičnej banky mobili-
zovať súkromný kapitál pre podniky, 
ktoré sa počas pandémie dostali do fi-
nančných ťažkostí. „Ak to znamená, 
že cestou grantov budeme pomáhať 
prežívať podnikom, môže to byť ne-
bezpečné,“ myslí si Ján Oravec. n
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Č L Á N O K

Za čo ide bojovať premiér  
Matovič na videosummite  

o pláne obnovy EÚ
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

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič. [TASR/Pavol Zachar]

Igor Matovič pred slovenskými 
poslancami už nehovoril o súdrž-
nosti V4 pri rokovaniach európskej 

dvadsaťsedmičky o pláne obnovy EÚ 
po koronakríze. Podľa vlády je dôle-
žité, aby sa kritéria prerozdeľovania 
peňazí z krízovej pomoci nemenili v 
neprospech Slovenska.

Už v  piatok budú lídri členských 
štátov prvýkrát diskutovať o  pláne 
obnovy EÚ, ktorý 27. mája predstavila 
Európska komisia.

Po stredajšom rokovaní vlády už 
vieme, aké pozície bude pred ostatný-
mi premiérmi a prezidentmi obhajo-
vať   slovenský premiér Igor Matovič 
(OĽaNO).

Vládny kabinet schválil revido-
vanú pozíciu k Viacročnému finanč-
nému rámcu (VFR), teda rozpočtu 
EÚ na roky 2021 až 2027 a novému 
nástroju na hospodársku obnovu po 
koronakríze (Nástroj EÚ pre budúce 
generácie, NEÚBG). Tú následne pred 
poslancami vo Výbore pre európske 
záležitosti obhajoval predseda vlády.

V skratke: slovenská vláda je s návr-
hom Komisie spokojná a čím menej sa 
bude meniť, tým lepšie pre Slovensko.

„Budem sa na summite snažiť čo 
najmenej pokúšať osud. Nám výsled-
ky a  kritériá (návrhu Komisie) vyho-
vujú,“ povedal pred poslancami Igor 
Matovič.

PRIMERANÉ AMBÍCIE
Dvadsaťsedmička lídrov o se-

demročnom rozpočte v hodnote 1,1 
bilióna eur bezvýsledne diskutuje už 
vyše dvoch rokov. Keďže Komisia te-
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raz k nemu navrhuje pridať za účelom 
krízovej pomoci pridať ďalších 750 mi-
liárd eur, dajú sa očakávať ešte nároč-
nejšie rozhovory.

Ako už pred videosummitom avi-
zoval predseda Európskej rady Charles 
Michel, Úniu k dohode čaká ešte dlhá 
cesta, na ktorej musia krajiny Únie 
zdolať veľa prekážok.

Napriek prvotným výhradám 
„šetrnej štvorky“ (Dánsko, Holandsko, 
Rakúsko, Fínsko) k vytváraniu spoloč-
ného európskeho dlhu podľa Michela 
cítiť všeobecnú podporu pre zámer 
Komisie financovať plán obnovy z jej 
pôžičiek na finančných trhoch. V čase, 
kedy nie je možné zvyšovať národné 
odvody do eurorozpočtu, je to „jediná 
alternatíva“ aj podľa slovenskej vlády.

Šéf Európskej rady ale očakáva 
problémy v diskusii o samotnom ob-
jeme finančnej pomoci. Pripomienky 
voči návrhu eurokomisie majú sever-
ské krajiny, ale napríklad aj predseda 
českej vlády Andrej Babiš.

Slovensko predložené úrovne eu-
rorozpočtu, ale aj NEÚBG podporuje. 
Vzhľadom na hospodárske dôsledky 
epidémie COVID-19 ho považuje za 
„primerane ambiciózny“. Vláda po-
číta s  tým, že veľkosť sedemročného 
rozpočtu EÚ môže byť po rokovaniach 
mierne nižšia.

„V záujme Slovenska je zachovať 
objem VFR aj NEÚBG na úrovni návrhu 
Komisie, alebo ho znížiť len minimál-
ne, ak by to bolo nutné. Tento navrhnu-
tý objem by mohol byť vhodným kom-
promisom,“ približuje svoj postoj vláda.

ČO NAJVIAC GRANTOV
Ďalším sporným bodom nepochyb-

ne bude aj spôsob prerozdelenia krí-
zového balíka. Komisia navrhuje, aby 
väčšina finančnej pomoci bola nevrat-
ná. Podľa jej metodológie nástroj obno-
vy poskytne 500 miliárd eur vo forme 
grantov a zvyšných 250 miliárd eur v 
pôžičkách, ktoré budú musieť splatiť. 
Dominantnou časťou nástroja obnovy 
je Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti, ktorého grantová časť bude 
tvoriť 310 miliárd eur.

Krajiny šetrnej štvorky ale takýto 
spôsob alokácie odmietajú. „Neexistu-
je jasné zdôvodnenie, prečo by Mecha-
nizmus pre podporu obnovy a  odol-
nosti mal poskytovať granty (a nie 
pôžičky),“  argumentujú  dánski vládni 
predstavitelia.

Opačný postoj ale zastáva fran-
cúzsko-nemecký tandem, za ktorým 
stoja aj krajiny z juhu a východu Únie. 
Tie chcú, aby oživenie ekonomiky EÚ 

stálo na grantovom financovaní. Do 
tejto skupiny patrí aj Slovensko. Podľa 
vládneho dokumentu bude Slovensko 
usilovať o to, aby grantová časť NEÚBG 
zostala čo najväčšia. Z návrhu exeku-
tívy EÚ vyplýva, že Slovensko vo forme 
grantov do roku 2024 môže vyčerpať až 
osem miliárd eur.

KĽÚČ K PENIAZOM
Najväčšia kritika európskeho plá-

nu obnovy vychádza zo strednej Eu-
rópy. Andrejovi Babišovi a  Viktorovi 
Orbánovi sa nepáčia pravidlá, podľa 
ktorých sa majú peniaze prerozdeliť 
medzi členské štáty. Spoločne pouka-
zujú na to, že veľká časť balíka smeruje 
do bohatších krajín z juhu Európy.

Na minulotýždňovom stretnutí 
premiérov Vyšehradskej skupiny (V4) 
v českej Lednici sa k nim pridal aj Igor 
Matovič. „Nie je možné, aby krajina s 
plus-mínus rovnakým HDP a počtom 
obyvateľov a nachádza sa na juhu Eu-
rópy zrazu z programu bude výrazne 
viac profitovať ako krajina zo stredu 
Európy,“ vyhlásil Matovič. „Musíme 
držať spolu,“ dodal.

Slovensku pritom návrh Komisie 
pripísal takmer rovnaký objem gran-
tov ako Maďarsku s dvojnásobnou po-
puláciou.

Na domácej pôde ale slovenský pre-
miér už slová o  solidarite vynechal. 
O  maďarskom a  českom postoji pove-
dal, že „sú pochopiteľné“. „Môj pocit je, 
že niekto chcel, aby z toho najlepšie vy-
šli Španieli a Taliani a aby Orbán dostal 
po ušiach,“ povedal Matovič.

Babiš kritizuje, že o národných alo-
káciách rozhodujú predkrízové socioe-
konomické ukazovatele. Jedným z kľú-
čových alokačných kritérií v  Mecha-
nizme obnovy a odolnosti je priemerná 
miera nezamestnanosti za posledných 
päť rokov. Predseda českej vlády chce, 
aby nástroj obnovy kládol väčšiu váhu 
na vyspelosť ekonomík a  ich hospo-
dársky prepad, ktorý priamo súvisí 
s koronavírusom.

Matovič pred poslancami ale viac-
krát zopakoval, že prerozdeľovacie 
kritériá, ktoré navrhuje Komisia, Slo-
vensku vyhovujú. To sa napokon píše 
aj v rámcovej pozícii, podľa ktorej bude 
dôležité, aby sa nemenili v neprospech 
Slovenska.

„Podiel Slovenska na príjmoch z 
tohto nástroja bude výrazne vyšší ako 
možné náklady na jeho splácanie (mali 
by sme dostať 2 až 3-krát viac prostried-
kov ako potenciálne budeme splácať). 
Slovensko bude teda čistým príjem-
com, aj keby prišlo k miernej až stred-

nej negatívnej modifikácii alokačných 
kritérií,“ píše sa vo vládnom materiáli.

Miesto zmien pravidiel prerozdeľo-
vania by sa Budapešť a Praha podľa Igo-
ra Matoviča mali skôr sústrediť na to, 
aby si vyrokovali „bonusové“ prostried-
ky nad rámec dnešného návrhu Komi-
sie výmenou za súhlas s pokračovaním 
rabatov niektorých krajín. Rabaty sú 
čiastočné zľavy z odvodov do rozpočtu 
EÚ. Tieto úľavy dnes má Nemecko, Ra-
kúsko, Holandsko, Dánsko a Švédsko.

Európska komisia v pôvodnom ná-
vrhu VFR z roku 2018 počítala s postup-
ným ukončením rabatov do roku 2027. 
Tento krok podporuje aj Slovensko. „Z 
pohľadu záujmov Slovenska je dôležité, 
aby rabaty mali klesajúcu tendenciu – 
phase out   – a mohli byť postupne eli-
minované,“ tvrdí vláda.

VYROVNÁVANIE DOTÁCIÍ
Slovenská vláda má k návrhu eu-

rópskej komisie aj niekoľko čiastoč-
ných výhrad. Tie sa týkajú nastave-
nia jednotlivých nástrojov NEÚBG a 
hlavne flexibility vo využívaní jeho 
prostriedkov. Vláda bude žiadať predĺ-
ženie lehoty na čerpanie zdrojov z ná-
stroja obnovy. Podľa návrhu Komisie 
by až 60 percent prostriedkov z krízo-
vej pomoci malo byť zazmluvnených 
do roku 2022. Zároveň je podľa vlády 
dôležité, aby peniaze z fondu boli prí-
stupné čo najskôr.

Slovensko už tradične bude požado-
vať aj väčšiu voľnosť v rozhodovaní, na 
čo dostupné európske peniaze využije.

„Aby to nebolo tak, že dostane-
me befel z Bruselu, že to musíme použiť 
na zelenú ekonomiku a  digitalizáciu, 
ale aby sme si mohlo vybrať, ktoré 
problémy budeme riešiť,“ vysvetľuje 
líder hnutia OĽaNO.

Viaceré pripomienky sa týkajú eu-
rofondov a agrodotácií. Podľa Matovi-
ča je dôležité zachovať súčasnú mieru 
spolufinancovania zo strany Únie. Po 
novom by totiž na eurofondové projek-
ty mala prispievať iba 70 percentami, 
pričom zvyšok doplatí štát a prijímateľ. 
„Obce nebudú schopné pokryť tak vy-
sokú spoluúčasť,“ myslí si premiér.

V  rámci Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky sa vláda chce sústrediť 
na urýchlenie konvergencie priamych 
platieb. Slovenskí farmári z  rozpočtu 
EÚ dostávajú zhruba o 30 percent niž-
šie platby na hektár ako je priemer EÚ, 
podľa návrhu Komisie by sa do konca 
roku 2027 mali dostať na 84 percent. 
„Navrhovanú úroveň, ako aj tempo 
vonkajšej konvergencie považujeme za 
málo ambiciózne,“ tvrdí vláda. n
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Č L Á N O K

Matovič o budúcich fondoch EÚ: 
Musíme sa sústrediť na veľké 

projekty, s malými nemáme šancu
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

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič vystupuje z lietadla po prílete 
na letisko v Prahe v stredu 3. júna 2020. [FOTO TASR/Michal Svítok]
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Igor Matovič spochybnil podmieňo-
vanie čerpania eurofondov dodr-
žiavaním pravidiel právneho štátu. 

Krajiny, ktoré to navrhujú, si podľa 
neho „chcú riešiť ešte nejaký iný ako 
ekonomický problém“. Pokus podľa 
neho nebude úspešný, pretože poľský a 
maďarský premiér s takouto kondicio-
nalitou nikdy nebudú súhlasiť.

„Sú veci v návrhu, s ktorými nie 
sme spokojní, ale z pohľadu Sloven-
ska návrh eurokomisie je dobrý zá-
klad na to, aby sme v najbližších týž-
dňoch doladili sporné otázky a aby 
bola dohoda na stole už v júli,“ pove-
dal pred piatkovým (19. júna) summi-
tom lídrov k plánu obnovy EÚ vedúci 
Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter 
Javorčík.

V  stredu vláda schválila novú 
rámcovú pozíciu k návrhu Viacročné-
ho finančného rámca (VFR), teda roz-
počtu EÚ na roky 2021 až 2027 a jeho 
nadstavbe, ktorú Komisia pripravila 
v súvislosti s pandémiou koronavíru-
su –  Nástroju EÚ pre budúce generá-
cie (Next Generation EU, NEÚBG).

Väčšina slovenských pripomienok 
má viac či menej priamy súvis s  čer-
paním Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF, eurofon-
dy). A  väčšinu z  nich v  rokovaniach 
s  ostatnými členskými krajinami 
vzniesla už predošlá vláda v pôvodnej 
pozícii k návrhu VFR z mája 2018.

STARONOVÉ PRIORITY
Nová vláda naďalej trvá na zacho-

vaní súčasnej miery spolufinancova-
nia eurofondových projektov zo stra-
ny EÚ. Dnes je finančná účasť EÚ 85 
percent (60 percent v prípade Brati-
slavy), zvyšok dopláca štát a prijíma-
teľ dotácie. Komisia navrhuje, aby sa 
miera kofinancovania pre menej roz-
vinuté regióny znížila na 70 percent 
(50 percent pre Bratislavu).

Ako na parlamentnom Výbore pre 
európske záležitosti povedal predse-
da vlády Igor Matovič (OĽaNO), takéto 
zvýšenie národného spolufinancova-
nia by Slovensku v novom programo-
vom období zvýšilo náklady o 700 
miliónov eur. Udržanie čo najnižšej 
spoluúčasti preto považuje za „našu 
životnú podmienku“.

Únia by podľa neho mala nechať 
na členských štátoch, ako 30-percent-
né spolufinancovanie zaistia – naprí-

klad rôznymi úrovňami príspevku pri 
rôznych typoch projektov. „Sú projek-
ty, kde je aj päť percent málo, ale pri 
čerpaní eurofondov súkromnými fir-
mami nech to je aj 50 percent,“ navr-
huje premiér.

Podobne je pre vládu dôležité za-
chovať aj čo možno najdlhšiu dobu 
čerpania eurofondov. Dnes musia 
krajiny podľa pravidla N+3 eurofondy 
pridelené pre určitý rok vyčerpať naj-
neskôr do troch rokov. Eurokomisia 
chce túto lehotu po roku 2020 znížiť o 
rok, čo vláda odmieta.

„Miera spolufinancovania EÚ 
blízka súčasnému stavu, zachovanie 
pravidla N+3 (prípadne stanovenie 
výrazne flexibilnejších podmienok v 
prvých rokoch implementácie obdo-
bia 2021 – 2027), ako aj voľnejšie pod-
mienky tematickej koncentrácie tak 
pre Slovensko zostávajú kľúčové pri-
ority, bez ktorých Slovensko nebude 
môcť podporiť kohézny balík 2021 až 
2027,“ píše sa v

DÔRAZ NA VEĽKÉ 
PROJEKTY
Kabinet Igora Matoviča od zverej-

nenia návrhu neskrýva obavy, či bude 
schopný dostupný balík peňazí vy-
čerpať. Na najbližšie štyri roky totiž 
plán pred vládu stavia hneď tri výzvy, 
ktoré navzájom súvisia: dočerpať eu-
rofondy zo súčasného programového 
obdobia do roku 2023, pripraviť sa na 
čerpanie nového programu od roku 
2021 a  zároveň využiť dostupné pe-
niaze z NEÚBG.

Slovensko pritom už teraz patrí 
medzi krajiny s  najpomalším tem-
pom čerpania EŠIF. V  siedmom roku 
čerpania z  dostupných viac ako 15 
miliárd eur z  fondov EÚ využilo 5 
miliárd. Priemerné ročné tempo tak 
nedosahuje ani jednu miliardu eur. 
Po sčítaní zvyšných eurofondov s no-
vými prostriedkami z NEÚBG – ak by 
vláda ašpirovala na využitie všetkých 
pridelených peňazí – by Slovensko 
mohlo ročne mať k  dispozícii 4 mi-
liardy eur.

„Je to dvoj až trojnásobok našich 
schopností zmysluplne investovať 
peniaze,“ myslí si Matovič. Za nevy-
hnutnú podmienku zrýchlenia ab-
sorpcie európskych peňazí považuje 
odstránenie byrokracie, ktoré Slo-
vensko aplikuje nad rámec pravidiel 
vyžadovaných Úniou.

Podľa premiéra je európske penia-

ze potrebné sústrediť na veľké pro-
jekty. „Cez malé a drobné projekty to 
nemáme šancu stihnúť. To musia byť 
projekty, kde si opravíme naozaj zá-
sadné veci,“ priblížil svoju predstavu 
o využití budúcich peňazí z rozpočtu 
EÚ.

Aj preto vláda požaduje čo najväč-
šiu voľnosť v rozhodovaní o inves-
tičných potrebách. Návrh Komisie 
obsahuje pomerné prísnu tematickú 
koncentráciu prostriedkov. Tri štvr-
tiny národnej alokácie by mali ísť iba 
do dvoch oblastí: digitalizácia, vedu a 
výskum a klimatické a environmen-
tálne opatrenia.

To je podľa podpredsedníčky vlá-
dy pre investície a  informatizáciu 
Veroniky Remišovej (Za ľudí) pre Slo-
vensko problém. „Poviem to rovno, 
Slovensko nemá takú absorpčnú ka-
pacitu, aby v  týchto prioritách vede-
lo toľko peňazí vyčerpať,“ povedala 
rovnako na pôde rovnakého výboru 
Remišová.

TRI ROKY NA NOVÉ 
EUROFONDY SÚ MÁLO
Ako súčasť ozdravného plánu EÚ 

Komisia navrhuje rozšíriť program 
REACT-EU, ktorý rozšíri rozpočet 
politiky súdržnosti, teda eurofondy, 
o dodatočných 55 miliárd eur. Pred-
bežne by tak Slovensko k súčasnej 
sedemročnej alokácii vo výške 15,3 
miliardy eur z fondov EÚ mohlo zís-
kať ďalších takmer 800 miliónov eur.

Vláde sa nepozdáva, že sa doplňu-
júce eurofondy budú rozdeľovať podľa 
iných kritérií ako zvyčajne. Eurofon-
dy sa doteraz rozdeľovali pre jednot-
livé európske regióny takmer výhrad-
ne na základe HDP na obyvateľa. Pri 
delení prostriedkov z REACT-EU by sa 
malo prihliadať aj na rozsah účinkov 
koronakrízy a  nezamestnanosť mla-
dých.

Podľa rámcovej pozície sú tieto 
alokačné kritériá pre Slovensko me-
nej výhodné ako v prípade štandard-
ného nastavenia kohéznej politiky 
a  preto vidí „istý možný priestor na 
(ich) zlepšenie“.

„Slovensko (…) má pri REACT-EU 
záujem o lepšie zohľadnenie dlhodo-
bých dopadov krízy,“ píše sa v sloven-
skej pozícii.

Pre čerpanie eurofondov z  RE-
ACT-EU budú platiť ale flexibilnejšie 
európske pravidlá, obdobné tým, kto-
ré v  marci prijala Komisia, aby kraji-
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nám čo najviac uľahčila čerpanie na 
zmierňovanie dôsledkov pandémie. 
Dodatočné eurofondy musia členské 
štáty dočerpať súčasne s  peniazmi 
z  fondov EÚ pridelenými na roky 
2014 až 2020. Tie na základe pravidla 
N+3 musia minúť najneskôr do konca 
roku 2023, inak im prepadnú.

Trojročná lehota na dočerpanie 
nových zdrojov z REACT-EU je ale 
podľa vlády pre Slovensko „ťažko spl-
niteľná“. V rokovaniach preto bude 
žiadať jej predĺženie, prípadne mož-
nosť nevyužité prostriedky prideliť k 
eurofondom na programové obdobie 
2021 až 2027.

PODMIEŇOVANIE 
PRÁVNYM ŠTÁTOM 
NEPREJDE
Premiér Matovič na výbore odpo-

vedal aj na otázku, či súhlasí s tým, 
aby sa eurofondy podmieňovali do-
držiavaním princípov právneho štá-
tu. Takéto podmieňovanie je dôležité 
hlavne pre krajiny ako Holandsko, 
alebo Nemecko, ktoré ako najväčší 
prispievatelia do rozpočtu EÚ chcú 
mať istotu, že ich peniaze neposlúžia 
na podvody.

Matovič hovorí, že si týmto návr-
hom „chcú riešiť ešte nejaký iný ako 

ekonomický problém“. Ich pokus 
podľa neho nebude úspešný, pretože 
poľský a maďarský premiér s takouto 
kondicionalitou nikdy nebudú sú-
hlasiť. Sedemročný rozpočet EÚ aj s 
nadstavbou v podobe plánu obnovy 
musia schváliť jednomyseľne všetky 
členské štáty.

Z  pohľadu Maďarska návrh Ko-
misie podľa Matoviča nie je až taký 
výhodný, aby Viktor Orbán súhlasil 
s  tým, že mu budú iné krajiny „dik-
tovať“ ako využiť peniaze a „ešte mu 
chcú dať po ušiach“.

„Asi by sme sa na jeho mieste 
správali rovnako,“ dodal Matovič. n

Toto opatrenie je spolufinancované 
Európskou úniou.

Titulné foto: Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Olivier Hoslet]
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