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ZHRNUTIE 

Súvislosti 

Rozpočet EÚ prešiel od nadobudnutia účinnosti finančných výhľadov na roky 2007 – 2013 pred 

desiatimi rokmi významnými zmenami. V roku 2009 nadobudla platnosť Zmluva o fungovaní Európskej 

únie (ZFEÚ), ktorá bola uzatvorená v Lisabone. Touto zmluvou sa výrazne zmenili právomoci inštitúcií 

Európskej únie, pokiaľ ide o vlastné zdroje (príjmy rozpočtu), viacročný finančný rámec (VFR), ktorý 

nahradil finančné výhľady a stanovuje strednodobé výdavkové programy, a ročný rozpočet, ktorý sa 

schvaľuje v rámci týchto hraníc. Svetová finančná kríza, ktorá vypukla v roku 2008, a po nej nasledujúca 

kríza v eurozóne, priniesli požiadavku úsporných opatrení v členských štátoch EÚ a vytvorili tlak aj na 

samotný rozpočet EÚ. 

Tento briefing obsahuje zhrnutie tohto vývoja. V prvej časti sa uvádza štruktúra rozpočtu a jeho 

výdavky. V druhej časti sú vysvetlené zmeny, ktoré priniesla ZFEÚ. V závere briefingu je uvedené 

zhrnutie vplyvov politických požiadaviek na úsporné opatrenia a vytvorenie nástrojov hospodárskej 

stabilizácie v eurozóne na rozpočet. 

 

1. ŠTRUKTÚRA A VÝDAVKY ROZPOČTU 

Výdavky Európskej únie (EÚ) spočívajú na troch pilieroch: i) vlastné zdroje; ii) VFR a iii) ročný rozpočet. 

1.1. VLASTNÉ ZDROJE A KOREKCIE 

Príjmy alebo vlastné zdroje rozpočtu EÚ upravuje článok 311 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že 

rozhodnutia o príjmoch prijíma jednomyseľne Rada po porade s Európskym parlamentom a schválení 

v každom členskom štáte, zvyčajne jeho národným parlamentom. Súčasné rozhodnutie o vlastných 

zdrojoch bolo prijaté v roku 2014 a nadobudlo účinnosť v roku 2016 so spätnou účinnosťou od 1. 

januára 2014. Stanovuje, že vlastné zdroje môžu dosiahnuť maximálne 1,2 % hrubého národného 

dôchodku (HND) EÚ, hoci v praxi je to okolo 1,0 % HND. Financovanie pochádza v prvom rade z 

vonkajšieho cla EÚ a zo sadzby výberu vo výške 0,3 % z celkového príjmu dane z pridanej hodnoty 

(DPH) v každom členskom štáte. Malá suma tiež pochádza z odvodov z produkcie cukru. V praxi tieto 

zdroje predstavujú maximálne 25 percent potrebných finančných prostriedkov EÚ ročne (alebo 0,25 

percenta HND), pričom tento percentuálny podiel sa môže z roka na rok líšiť. Zvyšok tvorí prenos 

založený na HND jednotlivých členských štátov s cieľom dosiahnuť súčasnú úroveň platieb na úrovni 

0,95 % HND stanovenú vo VFR na roky 2014 – 2020. 
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Keď si zoberieme ako príklad rozpočtový rok 2015, výška prostriedkov získaných z vlastných zdrojov 

bola 146 miliárd EUR, zatiaľ čo hodnota výdavkov (platieb) bola 145 miliárd EUR, čo predstavovalo malý 

prebytok. 

Existuje však niekoľko korekcií alebo zliav, ktoré znižujú príspevky niektorých ekonomicky silných 

členských štátov založené na HND alebo DPH: 

i) korekcia v prospech Spojeného kráľovstva predstavuje 66 percent čistého príspevku 

Spojeného kráľovstva (príspevok Spojeného kráľovstva mínus hodnota výdavkov EÚ v 

Spojenom kráľovstve). V praxi je to menej než uvedená hodnota, keďže z výpočtu sú 

vylúčené hodnoty vonkajších ciel a odvodov z produkcie cukru, ako aj percentuálny podiel 

výdavkov EÚ mimo EÚ v rámci okruhu 4 rozpočtu (Globálna Európa) a všetky 

nepoľnohospodárske výdavky EÚ v 13 členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004. 

Britskú korekciu financujú všetky ostatné členské štáty pomerne k svojmu príspevku do 

rozpočtu EÚ založenému na základe vybranej DPH; 

ii) „zľava zo zľavy“: ide o zľavu vo výške 75 % na príspevky, ktoré by Nemecko, Holandsko, 

Rakúsko a Švédsko zaplatili za britskú korekciu; 

iii) jednorazové ročné zľavy v období rokov 2014 až 2020 pre Holandsko (695 miliónov EUR), 

Švédsko (185 miliónov EUR) a Dánsko (130 miliónov EUR); 

iv) sadzba výberu pre príspevok založený na DPH sa v prípade Nemecka, Holandska a Švédska 

znížila o polovicu z 0,30 % na 0,15 %. Medzitým sa sadzba výberu vo výške 0,30 % znížila v 

prípade tých členských štátov, v ktorých spotrebiteľské výdavky presahujú hodnotu 50 % 

HND. 

Kombinácia štyroch typov zliav posilňuje tendenciu všetkých členských štátov považovať rozpočet EÚ 

za proces, pri ktorom ide o výpočet čistého zostatku: maximalizácia výdavkov alebo zliav výmenou za 

akýkoľvek príspevok. Riešenie zásady čistého zostatku je základom odporúčaní v správe skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje (Monti et al 2017). Existuje možnosť nových vlastných zdrojov, ktoré 

by mohli znížiť objem prenosov z hľadiska percentuálneho podielu HND a tiež dopyt po zľavách, ak sa 

ukáže pridaná hodnota výdavkov EÚ, teda ich multiplikačný, cezhraničný alebo prahový účinok, alebo 

to, že v porovnaní s vnútroštátnymi výdavkami budú ponúkať úspory z rozsahu. 

1.2. ZÁVÄZKY A PLATBY 

Výdavky EÚ sú rozdelené na záväzky a platby. Rozdiel medzi záväzkami a platbami sa označuje ako 

nesplatené záväzky (RAL – reste à liquider). Záväzky sú stanovené ako horná hranica, ku ktorej sa EÚ 

zaviazala vo výdavkových programoch, teda ide o akúsi formu virtuálnych peňazí. Časť platieb sa uvoľní 

na začiatku projektu, zvyčajne veľmi rýchlo v prípade výdavkov v poľnohospodárstve alebo 

administratíve, ktoré si nevyžadujú spolufinancovanie. Po dokončení projektu sa uvoľní zvyšková suma 

platieb, ak príjemca splnil podmienky. Niektorými platbami sa financujú záväzky prijaté niekoľko rokov 
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predtým a často dochádza k nedostatočnému čerpaniu, ak príjemca plne nevykonal dohodnutý 

program, čím sa zvyšujú nesplatené záväzky (RAL). 

1.3. VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC 

VFR (článok 312 ZFEÚ) stanovuje výdavkovú časť rozpočtu EÚ. Pri VFR nejde o rozpočet, ale o sériu 

stropov alebo maximálnych výdavkov rozdelených do okruhov podľa oblasti politiky: 1a. 

Konkurencieschopnosť; 1b. Súdržnosť; 2. Prírodné zdroje (najmä poľnohospodárstvo); 3. Bezpečnosť 

a občianstvo; 4. Globálna Európa; 5. Administratíva. Každý z týchto okruhov má viacročné a ročné 

stropy pre záväzky stanovené vo VFR. Strop pre platby sa vzťahuje len na celkové výdavky a nie na 

jednotlivé okruhy. 

VFR navrhuje Európska komisia a rozhoduje o ňom jednomyseľne Rada po súhlase Európskeho 

parlamentu. Parlament má tak účinnú právomoc spoločného návrhu s Komisiou. Rozdelenie 

finančných výhľadov a ich nástupcu v podobe VFR na sedemročné obdobie 2007 – 2013 a 2014 – 2020 

je znázornené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Finančné výhľady na roky 2007 – 2013 a VFR na roky 2014 – 2020 

  Finančné 
výhľady 

2007 – 2013 

Návrh Komisie: 
2014 – 2020 

Dohodnuté 
čísla 

2014 – 2020 

1a. Konkurencieschopnosť   9 % 15 % 13 % 

1b. Súdržnosť  36 % 33 % 34 % 

2. Prírodné zdroje  9 % 10 % 10 % 

Poľnohospodárstvo  34 % 28 % 29 % 

3. Bezpečnosť/spravodlivosť  1 % 2 % 2 % 

4. Globálna Európa  6 % 7 % 6 % 

5. Administratíva  6 % 6 % 6 % 

Záväzky HND 1,05 % HND 1,05 % HND 1,00 % HND 

Platby HND 1,00 % HND 1,00 % HND 0,95 % HND 

Suma platieb 972 mld. EUR 972 mld. EUR 908 mld. EUR 

POZN.: Ceny v roku 2011 

V roku 2011 Európska komisia v súlade s politikou Rady navrhla nový VFR v rovnakej hodnote ako 

predchádzajúci finančný výhľad, so záväzkami vo výške 1,05 % HND a platbami vo výške 1,00 %. 

Zvýšenia boli navrhnuté pre oblasť Konkurencieschopnosť v rámci okruhu 1a, a to z 9 % výdavkových 

záväzkov v rokoch 2007 – 2013 na 15 % na obdobie po roku 2013. Komisia navrhla zníženie záväzkov v 
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oblasti Súdržnosť v rámci okruhu 1b z 36 na 33 % a poľnohospodárskych záväzkov v rámci okruhu 2 z 

34 na 28 %. Rada napokon dospela k jednomyseľnej dohode, na základe ktorej sa znížili celkové 

výdavky o 5 % v prípade záväzkov aj platieb. Podľa podmienok uvedenej dohody bola suma pre oblasť 

Konkurencieschopnosť stanovená na 13 %, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stále 

nárast, ale menší než bolo uvedené v návrhu Komisie. Vzhľadom na zníženie stropov v novom VFR bolo 

financovanie súdržnosti a priamych platieb na poľnohospodárstvo relatívne uchránené, pričom oproti 

návrhu Komisie bolo percentuálne zníženie menšie.  

1.4. ROČNÉ ROZPOČTY 

Ročné rozpočty EÚ sú stanovené v rámci stropov VFR. Záväzky a platby sa určujú pre každý okruh a pre 

každý rozpočtový riadok v danom okruhu. Po dohode o ročnom rozpočte v mesiacoch november alebo 

december predchádzajúceho rozpočtového roku možno schváliť opravný alebo doplňujúci rozpočet 

na navýšenie záväzkov a platieb v priebehu nasledujúceho roka. Schválené rozpočty a opravné 

rozpočty spolu tvoria konečné rozpočty na každý rok. Celý súbor číselných údajov, ktorý zahŕňa záväzky 

a platby pre schválené aj konečné rozpočty v rokoch 2007 až 2016, je k dispozícii prostredníctvom tohto 

odkazu1. Číselné údaje sa takisto porovnávajú s úrovňami, o ktorých hlasovala Rada, resp. Parlament 

pred uzatvorením dohody s cieľom ukázať úspešnosť jednej alebo druhej inštitúcie pri presadzovaní 

svojich preferencií. 

Príslušné údaje ukazujú, že v prípade rozpočtového roku 2011 Európsky parlament nebol schopný, či 

už v schválenom rozpočte, alebo v opravných rozpočtoch presadiť svoje preferencie v záväzkoch a 

platbách. V nasledujúcich rokoch bol úspešnejší v oblasti platieb (ale len v prípade opravných 

rozpočtov, a nie pôvodne schválených rozpočtov) a v oblasti všetkých záväzkov. To naznačuje, že Rada 

súhlasila s poskytnutím potrebných finančných prostriedkov, ale iba postupne v menej viditeľných 

opravných rozpočtoch. V roku 2013 Rada odpovedala kladne na požiadavky Parlamentu v oblasti 

platieb s cieľom zabezpečiť súhlas Parlamentu s novým VFR, ktorý znížil dlhodobejšie výdavky o 5 %. V 

ročnom rozpočte na rok 2014 boli výdavky znížené vzhľadom na nový VFR.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. ROZPOČTOVÉ ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z LISABONSKEJ ZMLUVY 

V tabuľke 2 sú uvedené zmeny v právomociach, ktoré nastali v dôsledku Lisabonskej zmluvy v oblasti 

vlastných zdrojov, VFR a ročného rozpočtu. 

Tabuľka 2: Predchádzajúci status quo vs. Lisabonská zmluva 

Predchádzajúci status quo Lisabonská zmluva 

VLASTNÉ ZDROJE (článok 269 ES) VLASTNÉ ZDROJE (článok 311 ZFEÚ) 

navrhuje Komisia  
konzultuje sa s EP 
Rada rozhoduje jednomyseľne 
Ratifikácia národnými parlamentmi 

konzultuje sa s EP 
Rada rozhoduje jednomyseľne 
Ratifikácia národnými parlamentmi 

 Implementácia: Rada na základe HKV a súhlas EP 
FINANČNÉ VÝHĽADY 
(Dohoda z roku 1988) 

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC 
(Článok 312 ZFEÚ) 

navrhuje Komisia navrhuje Komisia 

  
pred rozhodnutím Rady Európsky Parlament 
udeľuje súhlas 

Rada rozhoduje jednomyseľne Rada rozhoduje jednomyseľne 

EP ho schváli alebo zamietne EP ho schváli alebo zamietne 

Ratifikácia národnými parlamentmi Bez ratifikácie národnými parlamentmi 

REVERZNÝ BOD REVERZNÝ BOD 

Prevzatie z predchádzajúceho roka 
Prevzatie z predchádzajúceho roka, bez časového 
obmedzenia 

Komisia, Rada (HKV) alebo EP môžu zablokovať toto 
prevzatie a spôsobiť dvojitý reverzný bod návratu k 
nestabilite pred rokom 1988 a len k ročným 
rozpočtom   
MAXIMÁLNA MIERA ZVÝŠENIA 
(Článok 272 ods. 9 ES) 

MAXIMÁLNA MIERA ZVÝŠENIA 
(Vypustenie článku 272 ods. 9 ES) 

O zvyšovaní výdavkov nad strop až o maximálnu 
mieru rozhoduje Rada (HKV) 

Zvýšenie nad strop môže vykonať len Rada 
jednomyseľne 

Ak zvýšenie Radou predstavuje aspoň 50 % 
maximálnej miery, EP môže absolútnou väčšinou 
vykonať zvýšenie na maximálnu mieru   
Rada (HKV) + EP 3/5 väčšinou môžu vykonať zvýšenie 
nad maximálnu mieru   
ROČNÝ ROZPOČET (článok 272 ES) ROČNÝ ROZPOČET (článok 314 ZFEÚ) 

Prvé čítanie: Rada (HKV) Prvé čítanie: Rada (HKV) 

EP (jednoduchá väčšina) + Rada (blokujúca menšina) 
na zníženie povinných výdavkov 

EP (absolútna väčšina) + Rada (HKV) na predloženie 
pozmeňujúcich návrhov 

EP (jednoduchá väčšina) + Rada (HKV) na zvýšenie 
povinných výdavkov 

Rada (blokujúca menšina) na zamietnutie 

EP (absolútna väčšina) + Rada (HKV), alebo EP (3/5 
väčšina) na zmenu nepovinných výdavkov 

  

EP (2/3 väčšina) na zamietnutie EP (jednoduchá väčšina) na zamietnutie 

REVERZNÝ BOD (článok 273 ES) REVERZNÝ BOD (článok 315 ZFEÚ) 
Rada (HKV) stanovuje predbežné dvanástiny pre 
povinné výdavky 

Rada (HKV) navrhuje všetky predbežné dvanástiny 

Rada (HKV) navrhuje predbežné dvanástiny pre 
nepovinné výdavky  
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EP (3/5 väčšina) môže zvýšiť alebo znížiť predbežné 
dvanástiny pre nepovinné výdavky 

EP (absolútna väčšina) môže len zmraziť predbežné 
dvanástiny 

 

Zdroj: Benedetto (2013: 353) 
Vysvetlenie použitých znakov: ES = Zmluva o založení Európskych spoločenstiev; EP = Európsky parlament; HKV = Hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou; ZFEÚ = Zmluva o fungovaní Európskej únie 

2.1. VLASTNÉ ZDROJE 

Pred Lisabonskou zmluvou a po jej prijatí mohli byť vlastné zdroje zmenené alebo novo zavedené na 

základe jednomyseľného súhlasu Rady a schválenia v každom členskom štáte. S Európskym 

parlamentom sa aj naďalej konzultuje. 

Článok 311 ZFEÚ prenáša právomoc návrhu z Komisie na Radu. Na zavedenie nových vlastných zdrojov 

je v súčasnosti potrebné hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade, aby Európsky parlament mohol 

uplatniť právomoc súhlasu alebo zamietnutia. Vykonávacia právomoc nie je obzvlášť významná; je 

obmedzená na administratívne záležitosti a umožňuje rýchlejšie zavedenie nových vlastných zdrojov 

(ak bola o nich dosiahnutá dohoda). 

Rozhodnutia o zľavách alebo korekciách sú súčasťou rozhodnutia o vlastných zdrojoch. 

2.2. VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC 

VFR nahradil finančné výhľady a trvá „najmenej päť rokov“ (článok 312 ods. 1 ZFEÚ). Je navyše 

zakotvený v zmluve, a preto je menej flexibilný než finančné výhľady, ktoré boli upravené 

medziinštitucionálnou dohodou. 

Finančné výhľady musela schváliť Komisia a Rada uznášajúca sa jednomyseľne po udelení súhlasu 

Európskeho parlamentu a následne ich ratifikoval každý členský štát. V prípade nedosiahnutia dohody 

o finančnom výhľade po uplynutí predchádzajúcej dohody sa sumy výdavkov prevzali, hoci 

ktorákoľvek z troch inštitúcií EÚ mala možnosť to zastaviť a presadiť opätovné zavedenie len systému 

ročného rozpočtovania, ktorý existoval pred tým, než bol odsúhlasený prvý finančný výhľad v roku 

1988.  

VFR navrhuje Komisia a Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu 

(článok 312 ods. 2 ZFEÚ). To by mohlo znamenať, že Parlament má právomoc navrhovať VFR spolu s 

Komisiou. Ratifikácia dohody na vnútroštátnej úrovni sa už nevyžaduje. Okrem toho sa môže Európska 

rada na základe tzv. premosťovacej doložky rozhodnúť, že pri rozhodovaní o VFR v Rade nie je potrebný 

jednomyseľný súhlas, ale len kvalifikovaná väčšina. Ak sa nedosiahne dohoda o novom VFR po uplynutí 

predchádzajúceho rámca, výdavky z daného posledného roka sa prevezmú tak, ako to bolo v prípade 

finančných výhľadov. Tri inštitúcie EÚ už nemajú právo ukončiť dohodu a vrátiť sa len k ročnému 

rozpočtovaniu, ktoré mali pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. To vytvára silnú zaujatosť 

v prospech status quo, pretože nedosiahnutie dohody znamená kontinuitu, a to aj v prípade uplynutia 

platnosti legislatívnych programov týkajúcich sa výdavkov. 
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Obrázok 1: Maximálna miera zvýšenia, článok 272 ods. 9 starej zmluvy, vypustený od prijatia Lisabonskej zmluvy v roku 2009 
 
Komisia                        Ak skutočné zvýšenie prijaté                                     potom EP môže absolútnou väčšinou (376 poslancov EP) 
vypočíta maximálnu   Radou pre nepovinné výdavky  zvýšiť nepovinné výdavky o 
mieru zvýšenia     presiahne 50 % maximálnej miery..                                       ekvivalent ďalších 50 % maximálnej miery 
na základe: 1. vývoja HNP 
v EÚ; 2. priemernej ročnej 
zmeny vo vnútroštátnych 
rozpočtoch; 3. vývoja inflácie 
 
 
alebo 
 
 
Komisia                                       Rada schváli HKV   EP schváli 3/5 väčšinou  
Rada 
a EP sa dohodnú na zvýšení 
nad maximálnu mieru 
 
Zdroj: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. ROČNÝ ROZPOČET 

Pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ako aj potom sa ročný rozpočet EÚ schvaľuje v rámci 

stropov finančných výhľadov a VFR. 

Pred Lisabonskou zmluvou sa výdavky považovali buď za povinné (poľnohospodárstvo a niektoré 

aspekty globálnej politiky) z dôvodu zmluvného záväzku platby, alebo za nepovinné (väčšina ostatných 

oblastí rozpočtu). Podľa toho, či boli výdavky povinné alebo nepovinné, sa na rozpočet vzťahovali rôzne 

postupy rozhodovania. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia tvorili nepovinné výdavky veľmi 

nízke percento rozpočtu, no v prvom desaťročí 21. storočia už predstavovali jeho väčšinu, čím sa zvýšil 

vplyv Európskeho parlamentu, ktorý mal prevahu v rozhodnutiach o nepovinnej časti výdavkov. 

Pred Lisabonskou zmluvou mohol Európsky parlament prijímať pozmeňujúce návrhy na zníženie alebo 

presun povinných výdavkov jednoduchou väčšinou, ktoré mohli byť zablokované len kvalifikovanou 

väčšinou v Rade (Benedetto a Høyland 2007). Od prijatia Lisabonskej zmluvy Rada prijíma alebo mení 

navrhovaný rozpočet kvalifikovanou väčšinou (článok 314 ods. 3). Európsky parlament ho môže zmeniť 

len absolútnou väčšinou (článok 314 ods. 4) v jedinom čítaní, inak je rozpočet prijatý.  

V rámci starého postupu mohla Rada a Parlament presadiť svoje rozhodnutie proti vôli druhej strany – 

Rada v prípade povinných a Parlament v prípade nepovinných výdavkov. Parlament mal takisto 

možnosť zamietnuť celý rozpočet dvojtretinovou väčšinou. 

Nový článok 314 tieto prvky nahrádza postupom, ktorý vyžaduje vzájomnú dohodu na všetkom, s tým, 

že štandardnou možnosťou je vzájomné odmietnutie v Zmierovacom výbore zloženom zo zástupcov 

členských štátov a Európskeho parlamentu, ak žiadna zo strán nedosiahne dohodu. Dohodu môže 

zablokovať buď blokujúca menšina vlád v Rade, ktorá zabráni dosiahnutiu kvalifikovanej väčšiny, alebo 

jednoduchá väčšina poslancov Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore. Prijatie 

pozmeňujúcich návrhov je zložitejšie, zatiaľ čo zamietnutie celého rozpočtu je v prípade nezhody 

vysoko pravdepodobné. Vzhľadom na tieto pravidlá je zmena rozpočtového status quo z hľadiska súm 

výdavkov menej pravdepodobná.  

Je v tom však ešte ďalší háčik. Môže sa zdať, že nie je realistické, aby sa dospelo až do posledných fáz 

tohto nového postupu, ale práve v tomto bode by reformne naladený Parlament stratil svoju moc a 

zvýšila by sa vyjednávacia sila blokujúcej menšiny vlád v Rade. Po úspešnom dokončení postupu v 

Zmierovacom výbore má Parlament a Rada možnosť návrh na záverečných schôdzach schváliť alebo 

zamietnuť. Ak Rada návrh schváli, Parlament ho stále môže zamietnuť absolútnou väčšinou [článok 314 

ods. 7 písm. c)]. Ak Rada návrh zamietne, zatiaľ čo Parlament ho schváli, nielen že by spoločný návrh 

bol prijatý, ale EP by získal právo opätovne presadiť všetky svoje pôvodné pozmeňujúce návrhy 

trojpätinovou väčšinou [článok 314 ods. 7 písm. d)]. „Ako možno od Rady očakávať, že získa 

kvalifikovanú väčšinu pre odmietnutie návrhu, ktorý bol kvalifikovanou väčšinou práve schválený v 

zmierovacom postupe? Prečo by táto kvalifikovaná väčšina v Rade mala dať prednosť opätovne 
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presadeným pozmeňujúcim návrhom, ktoré predtým zamietla, pred výsledkom Zmierovacieho 

výboru, ktorý kvalifikovaná väčšina v Rade už prijala?“ (Benedetto a Høyland 2007: 585-6). Rada by nikdy 

nezamietla návrh predbežne dohodnutý jej delegáciou v Zmierovacom výbore. Počas zmierovacieho 

konania sú členské štáty menej flexibilnými vyjednávačmi než poslanci. Parlamentná delegácia môže 

dospieť k predbežnej dohode s Radou s tým, že plénum Parlamentu bude mať aj napriek tomu 

právomoc túto dohodu zamietnuť. Zjavne extrémna právomoc Parlamentu opätovne presadiť všetky 

svoje pôvodné pozmeňujúce návrhy, ak Rada zmení názor, sa však nikdy neuplatní, pretože toto 

pravidlo prinúti Radu k tomu, aby v zmierovacom konaní uzatvorila len takú dohodu, ktorá bude spĺňať 

požiadavky kvalifikovanej väčšiny vlád. Buď sa taká dohoda dosiahne, alebo blokujúca menšina Rady 

využije svoju právomoc zamietnuť rozpočet tým, že počas zmierovacieho postupu jednoducho 

nedosiahne dohodu, ako to bolo v novembri 2010 pri ročnom rozpočte na rok 2011 (Benedetto 2013: 

358-9). 

Čo sa stane, ak na začiatku nového rozpočtového roka nebude schválený žiadny ročný rozpočet, ako 

sa stalo počas 80. rokov minulého storočia? Dokiaľ nie je schválený ročný rozpočet, Rada a Parlament 

sa môžu dohodnúť, že mesačne budú čerpať najviac jednu dvanástinu prostriedkov na predchádzajúci 

rozpočtový rok (článok 273 ES a článok 315 ZFEÚ), tzv. predbežnú dvanástinu. Podľa starej zmluvy Rada 

stanovovala sumy každý mesiac a Parlament mohol nepovinné sumy zvýšiť alebo znížiť len v rámci 

stropu stanoveného vo viacročnom rozpočtovom balíku. To Parlamentu umožňovalo blokovať 

rozpočet, ale rovnako si zabezpečiť financovanie pre vlastné priority v rámci nepovinných výdavkov na 

mesačnom základe. Podľa Lisabonskej zmluvy sa táto právomoc Parlamentu obmedzuje na blokovanie 

navyšovania súm alebo hlasovanie o ich znížení, ale rozšírila sa na všetky oblasti výdavkov. Parlament 

získal väčšiu právomoc na znižovanie súm, ale stratil akúkoľvek právomoc ich zvyšovať (Benedetto 

2013: 360). 

Článok 272 ods. 9 ES umožňoval, aby boli stropy pre nepovinné výdavky prekročené, ak tak EP rozhodol 

trojpätinovou väčšinou a Rada kvalifikovanou väčšinou. Lisabonskou zmluvou sa vypustil starý článok 

272 ods. 9, čo znamená, že prekročenie stropov je možné len na základe jednomyseľného súhlasu Rady. 

Výsledok je taký, že hoci výdavky nemusia byť znížené, sú nižšie, než by boli v inom prípade. Parlament, 

ktorý zvyčajne uprednostňuje viac výdavkov, stratil právomoc presadzovať pozmeňujúce návrhy k 

tomu, čo sa označovalo ako nepovinné výdavky. Parlament tiež stratil motiváciu rozpočet zamietnuť, 

keďže jeho právomoci týkajúce sa predbežných dvanástin (článok 315 ZFEÚ) sú obmedzené na 

zmrazovanie alebo znižovanie. Medzitým môže mať Rada motiváciu blokovať rozpočet, pretože nový 

článok 315 jej umožňuje dosiahnuť zmrazenie výdavkov. Vyššie uvedený odsek tiež ukazuje, že 

ktorýkoľvek členský štát môže zablokovať zvýšenie výdavkov nad rámec stropov VFR. 

2.4. REVERZNÉ BODY 

Pojem reverzného bodu je podobný pojmu status quo, ale v spoločenských vedách ide o stav, ktorý 

nastane, keď status quo nie je dôsledkom neprijatia žiadneho rozhodnutia. Ročné rozpočty, ktoré sa 
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automaticky neprevezmú a podliehajú jednostranným zmenám, sú dobrými príkladmi reverzného 

bodu. 

Uvedené argumenty, ktoré zdôrazňujú, že výsledky rokovaní o ročných rozpočtoch sú menej flexibilné 

a existuje u nich väčšia pravdepodobnosť, že povedú k nižším výdavkom, možno ilustrovať na nižšie 

uvedených obrázkoch, ktoré porovnávajú možné výsledky rokovaní o ročnom rozpočte EÚ pred 

Lisabonskou zmluvou a po jej prijatí. Inštitúcia, ktorá je najďalej buď od status quo, alebo od reverzného 

bodu, prehrá. Reverzný bod môže predstavovať status quo, ak je dôsledkom nedosiahnutia dohody o 

rozpočte prevzatie predchádzajúceho rozpočtu. Ak sa Európsky parlament vzdiali od reverzného bodu, 

každoročné zápasy o rozpočet prehrá.  

Tieto hypotetické výsledky predpokladajú, že Európska komisia, Parlament a členské štáty podporujúce 

výdavky chcú viac výdavkov, kľúčová krajina Rady pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, a to Nemecko, 

chce menej výdavkov, a radikálnejšie členské štáty v skupine Noordwijk (známe ako „stúpenci 

racionalizácie výdavkov“) chcú naďalej menej výdavkov. Keďže Parlament bol obmedzený stropmi VFR, 

mohol nepovinné výdavky stanovovať len na úrovni, ktorá je nižšia, ako by si prial, ale nad úrovňou, 

ktorú by chcela Rada. To je reverzný bod pre nepovinné výdavky podľa starého postupu (obrázok 2). 

Rada mohla kvalifikovanou väčšinou stanoviť povinné výdavky a zvýšiť stropy pre nepovinné výdavky. 

V porovnaní so status quo oba tieto výsledky potenciálne zvyšujú výdavky. 

Obrázok 2: Blízkosť k reverznému bodu v rozpočte – kto zvíťazil pred Lisabonskou zmluvou? 
 

                        RB: PV 
                          RB: strop              RB: NV 
 
Menej           Viac 
výdavkov          výdavkov 
  Skupina          SQ Kľúčová krajina pri Zástancovia   Komisia 
 Noordwijk       HKV     výdavkov           a EP   
 
Zdroj: Benedetto (2017) 
Vysvetlenie použitých znakov: SQ: Status quo, RB: Reverzný bod, PV: Povinné výdavky, NV: Nepovinné výdavky, HKV: 

hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, EP: Európsky parlament 

 
Podľa Lisabonskej zmluvy (obrázok 3) je možnosť reverzného bodu pravdepodobnejšia; Rada potom 

stanovuje výdavky kvalifikovanou väčšinou a jedinou možnosťou, ktorú má Parlament k dispozícii, je 

výdavky zmraziť a nie ich zvýšiť, pričom na zvýšenie výdavkových stropov je potrebná jednomyseľnosť 

Rady. Tieto výsledky posúvajú reverzný bod pre všetky výdavky do ideálneho bodu kľúčovej krajiny 

Rady pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, teda členského štátu, ktorý rozhodne, či kvalifikovaná 

väčšina prejde alebo bude zablokovaná. Súčasne rozpočtoví skeptici zo skupiny Noordwijk získajú 

právo veta v súvislosti so zvýšením stropu výdavkov, čo znamená, že reverzný bod stropu predstavuje 

status quo (Benedetto 2017). 
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Obrázok 3: Blízkosť k reverznému bodu v rozpočte – kto víťazí po Lisabonskej zmluve? 
                 

                   RB: strop          RB: výdavky           
 
Menej           Viac 
výdavkov          výdavkov 
  Skupina SQ Kľúčová krajina pri    Zástancovia     Komisia   
  Noordwijk         HKV                     výdavkov           a EP   
 
Zdroj: Benedetto (2017) 
Vysvetlenie použitých znakov: SQ: Status quo, RB: Reverzný bod, HKV: hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, EP: Európsky 
parlament 

Hoci je podľa pravidiel Lisabonskej zmluvy možnosť reverzného bodu pravdepodobnejšia, nie je isté, 

či sa vyskytne, pretože Parlament a Rada môžu uzavrieť vzájomnú dohodu. Vierohodná hrozba 

reverzného bodu v rozpočte pravdepodobne posilní niektoré inštitúcie pred ostatnými v priebehu 

ročného postupu. Počas rozpočtových rokov 2007 až 2010, keď sa o rozpočtoch rozhodovalo podľa 

predchádzajúcich pravidiel, bol priemerný rozdiel medzi uprednostňovanými platbami, o ktorých 

hlasovala Rada a Parlament v prvom čítaní, tesne nad 6 %2. Od roku 2011 tento priemerný rozdiel klesol 

na 3 %, a to počas obdobia s menej konsenzuálnymi rozpočtovými politikami. To naznačuje, že 

správanie poslancov Európskeho parlamentu pri hlasovaní sa prispôsobilo novej situácii. 

3. KRÍZA V EUROZÓNE 

Začiatok krízy v eurozóne sa časovo zhodoval s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Hoci 

niektorí európski aktéri podporovali zvýšenie rozpočtu ako nástroj fiškálneho stimulu, iným sa podarilo 

obmedziť úroveň výdavkov v súlade s praxou úsporných opatrení, ktoré sa uplatňovali vo vnútroštátnych 

rozpočtoch. Krajiny skupiny Noordwijk alebo „stúpenci racionalizácie výdavkov“ sa v čase krízy odvolávali 

na úsporné opatrenia, keď vyzývali na prijatie nižších výdavkov v rozpočte EÚ na rok 2011, a najmä na rok 

2012, a v rokoch 2012 a 2013 počas rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020, v ktorom boli výdavky v 

porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížené o 5 %. Hoci boli úsporné opatrenia súčasťou diskusie, bez 

uvedených zmien pravidiel v Lisabonskej zmluve by nebolo možné dospieť k výrazne nižším rozpočtom 

na roky 2011 a 2012, než aké chceli Komisia a Parlament. Treba poznamenať, že pokiaľ ide o ročné 

rozpočty, zníženie bolo zaznamenané len v rozpočte na rok 2014 vzhľadom na nižší objem nového VFR. 

V rokoch 2011 a 2012 boli rozpočty zvýšené vo veľmi malej miere, zatiaľ čo konečný rozpočet na rok 2013 

bol zvýšený výraznejšie v snahe zabezpečiť schválenie nového VFR s nižším objemom v Parlamente. 

Rozpočet na rok 2014 bol schválený v rovnakom čase ako VFR, a hoci bol v dôsledku neho nižší, bol stále 

vyšší ako si žiadala Rada, opäť za cenu zabezpečenia súhlasu Parlamentu s VFR. 

Tlak na vnútroštátne výdavky bol veľmi veľký a politici jednotlivých krajín s krátkodobejšou víziou 

pravdepodobne nepovažovali rozpočet EÚ za investíciu prinášajúcu pridanú hodnotu v porovnaní s 

konkurenčnými vnútroštátnymi prioritami. Ako ukázala správa skupiny na vysokej úrovni pre vlastné 

zdroje3 (Monti et al 2017), prevody vlastných zdrojov na úroveň EÚ sa v národných účtoch často 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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zaznamenávajú ako výdavky. Ďalší tlak na základ HND by bol tiež citeľný vzhľadom na recesiu a pokles 

HND na vnútroštátnej úrovni.   

Ministri financií sa v týchto rokoch obávali záväzkov európskeho finančného stabilizačného mechanizmu 

v hodnote 60 miliárd EUR, čo je takmer polovica hodnoty ročného rozpočtu, ktoré boli plne zaručené 

rozpočtom EÚ. Išlo o prvý záchranný fond, ktorý bol schválený v roku 2010. Finančné prostriedky boli 

získané na finančných trhoch a boli poskytnuté ako úvery Portugalsku a Írsku do roku 2013. V prípade 

zlyhania by rozpočet EÚ predstavoval záruku pre veriteľov. Od roku 2013 neboli poskytnuté žiadne ďalšie 

úvery s výnimkou jednomesačného úveru pre Grécko v roku 2015, ktorý bol v plnej výške splatený. Tento 

fond existuje aj naďalej, kým Portugalsko a Írsko nesplatia vypožičané prostriedky. 

Ministri financií schvaľujú rozpočet EÚ, ale sú vystavení aj iným finančným záväzkom. Štátne pokladnice 

v rámci eurozóny zaručili úvery ohrozeným členom eurozóny vo výške do 440 miliárd EUR 

prostredníctvom Európskeho nástroja finančnej stability do roku 2013. Tento nástroj existuje aj po roku 

2013 a jeho cieľom je vymáhanie splátok v čase ich splatnosti. Od rovnakého roku bol predchádzajúci 

nástroj nahradený Európskym mechanizmom pre stabilitu, ktorého cieľom je rovnako pomáhať 

ohrozeným krajinám v eurozóne a finančným inštitúciám. Aj v jeho prípade sa finančné prostriedky 

získavajú na finančných trhoch, ale na úrovni presahujúcej 700 miliárd EUR, a taktiež ho zaručujú štátne 

pokladnice členských štátov eurozóny. Keďže prenosy založené na HND na účely vytvorenia vlastných 

zdrojov sa väčšinou považujú za výdavky na vnútroštátnej úrovni, expozícia štátnych pokladníc v 

eurozóne voči záväzkom alebo zlyhaniu v eurozóne má aj naďalej negatívny nepriamy vplyv na správanie 

členov Rady pri rozhodovaní o rozpočte EÚ. 
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Rozpočet EÚ prešiel od nadobudnutia účinnosti finančných výhľadov na roky 
2007 – 2013 pred desiatimi rokmi významnými zmenami. V roku 2009 nadobudla 
platnosť Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorá bola uzatvorená v 
Lisabone. Touto zmluvou sa výrazne zmenili právomoci inštitúcií Európskej únie. 
Svetová finančná kríza, ktorá vypukla v roku 2008, a po nej nasledujúca kríza v 
eurozóne, priniesli požiadavku úsporných opatrení v členských štátoch EÚ a 
vytvorili tlak aj na samotný rozpočet EÚ. Tento brífing obsahuje zhrnutie tohto 
vývoja. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI 
Tento dokument je určený pre poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu a má im 
pomôcť pri ich parlamentnej činnosti. Za obsah tohto dokumentu nesú výhradnú zodpovednosť 
autori a názory, ktoré sú v ňom vyjadrené, nepredstavujú oficiálne stanovisko Európskeho 
parlamentu. 
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