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Účelom tohto dokumentu je poskytnúť novozvoleným poslancom Európskeho parlamentu 
a osobitne poslancom Výboru pre rozpočet prehľad ročných rozpočtových postupov 6. 
legislatívneho obdobia a vyzdvihnúť niektoré politické úspechy. 
 
Niektoré technické pojmy sú zvýraznené kurzívou a sú vysvetlené v glosári, ktorý je 
prílohou tohto dokumentu. 
 
Dokument spoločne pripravili sekretariát Výboru pre rozpočet a Oddelenie politík pre 
rozpočtové veci. 
 
Skladá sa zo štyroch častí: 

 Časť 1:  Hlavné úspechy, kde EP dosiahol zmeny 
 Časť 2:  Rozpočtový mechanizmus v ročnom a viacročnom postupe 
 Časť 3:  Ročné rozpočtové postupy na obdobie 2005-2009  
 Časť 4:  Prílohy – podrobné údaje rozpočtu a glosár termínov 

 
Ďalšie podrobnosti a podkladové informácie o viacročnom finančnom rámci na obdobie 
2007–2013 a o ročných rozpočtových postupoch 6. legislatívneho obdobia možno nájsť 
v osobitnej štúdii, ktorú vypracovalo Oddelenie politík pre rozpočtové veci , o 
„medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 a rozpočtových postupoch na obdobie 
2005–2009“.  
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Opravné rozpočty sa neuvádzajú v súhrnoch ročných rozpočtových postupov, ale sú 
zahrnuté do tabuliek v prílohe. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza počet opravných 
rozpočtov schválených v priebehu každého rozpočtového roka: 
 

Rozpočtový rok 2005 2006 2007 2008 
Počet opravných 
rozpočtov 

8 6 7 10 
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VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (VFR) 
 

Od roku 1988 prebiehali ročné rozpočtové postupy ako súčasť Viacročného finančného 
rámca (VFR) prijatého Medziinštitucionálnou dohodou (MID). 

Súčasná MID bola schválená 17. mája 2006. Jej cieľom je posilniť rozpočtovú disciplínu, 
zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami 
v rozpočtových veciach, ako aj zaručiť riadne finančné riadenie rozpočtových prostriedkov 
EÚ.  

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

1.1. MID A VFR:  CESTA K PLYNULEJŠIEMU ROČNÉMU ROZPOČTOVÉMU 
POSTUPU 

Osemdesiate roky dvadsiateho storočia sú často označované z roky rozpočtovej krízy 
na úrovni EÚ. Situácia otvoreného konfliktu medzi dvoma rozpočtovými orgánmi viedla 
k neskorému prijatiu rozpočtov na roky 1980, 1985, 1986 a 1988 a k využitiu systému 
dočasných dvanástin. 

Výsledkom bolo rozhodnutie viazať výdavky EÚ využitím plánovacieho strednodobého 
nástroja  (5, neskôr 7 rokov) a stanoviť pravidlá na uľahčenie dialógu a napokon 
prekonanie týchto ťažkostí.  

Rozpočtové prostriedky sa schvaľujú a čerpajú na ročnom základe. MID sa však stala 
základom medziinštitucionálnych vzťahov v rozpočtovej oblasti, ktoré od svojho zavedenia 
zaručili včasné prijímanie ročných rozpočtov. Viedli tiež k rozvoju viacročných 
finančných programov. 

Ak Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť, VFR už nebudú prijímané časovo 
obmedzenými MID.  Stanú sa namiesto toho primárnym právom (článok 312 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie). 

1.2. FINANČNÉ RÁMCE 

Zatiaľ čo prvé dva finančné rámce boli sprevádzané zvýšením stropu vlastných zdrojov, 
v prípade tretieho a štvrtého (súčasného) finančného rámca sa tak nestalo. 

Každý finančný výhľad odrážal strategické usmernenia a hlavné politické rozhodnutia: 

1988–1992 (1. Delorsov balík),  ktorého účelom bolo ukončiť rozpočtovú krízu a poskytnúť 
zdroje potrebné na plnenie rozpočtových potrieb Jednotného európskeho aktu. 

1993–1999 (2. Delorsov balík),  ktorý umožnil zdvojnásobenie štrukturálnych fondov. 

2000–2006 (Agenda 2000), ktorá stabilizovala rozpočet Spoločenstva a vytvorila úspory na 
financovanie rozšírenia. 

2007–2013, ktorého účelom je poskytnúť Európskej únii primerané prostriedky v oblasti 
rozpočtovej disciplíny na základe hodnotenia prínosu Spoločenstvu. 

2. SÚČASNÁ MID A VFR (2007–2013) 
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2.1 DVOJROČNÉ ROKOVANIA  

Od preloženia oznámenia Komisie začiatkom roku 2004 po prijatie MID 17. mája 2006 boli 
potrebné takmer 2 roky rokovaní členských štátov s cieľom dosiahnuť dohodu v Európskej 
rade (v decembri 2005). 

2.2 EURÓPSKY PARLAMENT VYTVORIL NA PRÍPRAVU ROKOVANÍ OSOBITNÉ 
VNÚTORNÉ ŠTRUKTÚRY  

EP sa rozhodol vytvoriť dočasný výbor, ktorý predložil obsiahlu a komplexnú správu v máji 
2005 (Bögeho správa).  V tejto správe, ktorú schválila veľká väčšina v júni 2005, bola 
vymedzená rokovacia pozícia EP.  Po prvýkrát prijal EP rokovaciu pozíciu pre závermi 
Rady. Obsahovala kvantitatívne (celkové financovanie na úrovni 975 miliárd EUR 
v záväzkoch) a kvalitatívne prvky, ako napríklad reformu finančného systému, zlepšenie 
plnenia rozpočtu a obnovený „nástroj flexibility".  Zrozumiteľný a pevný postoj EP bol 
výsledkom úzkej spolupráce so špecializovanými výbormi. 

Vytvorenie tohto dočasného výboru zviditeľnilo EP ako rovnocenného partnera Rady.  

Po dohode v Rade v decembri 2005 (847 miliárd EUR, výrazne pod úrovňou júnovej 
pozície EP), boli začiatkom roku 2006 usporiadané štyri trialógy.  Dňa 4. apríla 2006 
dospeli tri inštitúcie k dohode, ktorú podpísali 17. mája 2006.  

3. VÝSLEDOK PRE EP A ĎALŠIE KROKY 

3.1 ÚSPECHY EP  

Vo VFR na obdobie 2007–2013 sa na výdavky EÚ na toto obdobie vyčlenili prostriedky vo 
výške 864,3 miliardy EUR.  Hoci počas rokovaní zostali viaceré nedostatky nevyriešené, 
dohoda bola jediným možným kompromisom, ktorý Parlament mohol dosiahnuť  vzhľadom 
na dôležitosť rokovaní. 

Úspechy EP spočívajú v pokroku pri troch pilieroch jeho rokovacej pozície: 

– zladenie politických priorít a finančných potrieb (zvýšenie o 4 miliardy EUR na 
financovanie politických cieľov EÚ, financovanie nástrojov mimo finančného rámca, ako 
napríklad Fond solidarity EÚ, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, rezerva 
núdzovej pomoci), 

– zlepšenie štruktúry rozpočtu prostredníctvom zvýšenia flexibility (nástroj flexibility, 
preskúmanie v polovici obdobia),  

– zlepšenie kvality čerpania financovania EÚ a zachovanie privilégií Európskeho 
parlamentu (revízia Nariadenia o rozpočtových pravidlách, ustanovenia o riadnom 
finančnom hospodárení s rozpočtom EÚ, najmä o ročných zhrnutiach členských štátov, 
podpora práv EP v súvislosti s informovanosťou o SZBP, zapojenie Parlamentu do 
preskúmania v polovici obdobia). 

V súlade s pozíciou EP počas rokovaní o súčasnom finančnom rámci sa financovanie 
ukázalo byť nedostatočné už počas prvého roka fungovania.  V roku 2007, počas 
prípravy rozpočtu na rok 2008, sa členské štáty rozhodli nasledovať cestu vytýčenú 
Parlamentom a poskytnúť dodatočné finančné prostriedky Spoločenstva na projekt Galileo 
a ETI a neskôr na Nástroj na zabezpečenie potravín a na príspevok EÚ na Európsky plán 
na oživenie hospodárstva.   Tieto finančné potreby (3,7 miliardy EUR a 5 miliárd EUR) sa 
pokryli mobilizáciou nástrojov MID.  
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3.2 ĎALŠIE KROKY: PRESKÚMANIE V POLOVICI OBDOBIA 

V treťom vyhlásení MID bola Komisia vyzvaná, aby uskutočnila úplné hodnotenie 
finančného rámca, ktoré zahrnie všetky aspekty výdavkov EÚ (vrátane spoločnej 
poľnohospodárskej politiky) a zdrojov (vrátane úľavy Spojeného kráľovstva), a podala o 
ňom správu v rokoch 2008/2009. Toto hodnotenie by malo byť sprevádzané preskúmaním 
fungovania MID. 

EP prijal 25. marca 2009 uznesenie, ktorým stanovuje svoju pozíciu voči návrhom Komisie. 

EP trval na potrebe financovania nových priorít, aby sa neohrozili zdroje určené na 
súčasné programy, najmä v okruhoch 1a, 3 a 4. Tieto okruhy zahŕňajú výskum a inovácie, 
nový otázky, ako napríklad bezpečnosť zásobovania energiou, zmenu klímy, občianstvo, 
slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, a SZBP. Parlament rovnako požadoval lepšiu 
implementáciu niektorých geografických zásad, ako napríklad sústredenie sa na politiky 
s pridanou hodnotou pre EÚ, identifikáciu pozitívnych a negatívnych priorít v protiklade 
k vlastným predpísaným stropom, vyšší stupeň flexibility atď. 

 

V UZNESENÍ EP Z 29. MARCA 2009 BOLI NAVRHNUTÉ TRI KROKY NA 
PRESKÚMANIE V POLOVICI OBDOBIA: 

1.   vyriešenie nedostatkov a nedoriešených záležitostí v súvislosti 
s ročnými rozpočtovými postupmi vrátane prípadných potrieb vyplývajúcich 
z nových právomocí EÚ v rámci Lisabonskej zmluvy,  

2.  príprava možného upravenia a predĺženia súčasného VFR do roku 
2015/2016 s cieľom umožniť plynulý prechod na systém 5-ročného VFR, 
ktorý uloží každému Parlamentu a Komisii politickú zodpovednosť za každý 
VFR, spolu s prípadnými úpravami a predĺžením súčasných programov 
v súlade s prípadným predĺžením VFR,  

3.  príprava ďalšieho VFR začínajúceho na prelome rokov 2016/2017 
(Parlamentom zvoleným v roku 2014). 
 



 

 9

VLASTNÉ ZDROJE 

4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

V článku 269 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa stanovuje, že „Rozpočet je 
plne financovaný z vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy“. 

1.3. POSTUPNÁ DIVERZIFIKÁCIA VLASTNÝCH ZDROJOV 

Spoločenstvá boli spočiatku financované národnými príspevkami. Od rozhodnutia 
z 21. apríla 1970 je rozpočet Spoločenstva financovaný vlastnými zdrojmi bez toho, aby boli 
potrebné akékoľvek ďalšie rozhodnutia. Rozhodnutie z roku 1970 položilo základ pre 
„tradičné vlastné zdroje“ (clá a dane za poľnohospodárstvo, cukor a izoglukózu) a „vlastné 
zdroje z DPH“ určené na vyrovnávanie rozpočtu. „Štvrtý zdroj“, založený na národnom 
HNP, bol zavedený v roku 1988. 

Postupne sa hlavným zdrojom financovania rozpočtu EÚ stal HND, ktorý v súčasnosti 
pokrýva viac než 70 % celkových príjmov, zatiaľ čo DPH predstavuje približne 15 % 
a zvyšok tvoria tradičné vlastné zdroje.  

Ostatné príjmy, ktoré tvoria asi 1 % rozpočtu, zahŕňajú dane odvádzané z platov 
zamestnancov EÚ, príspevky nečlenských štátov EÚ na niektoré programy EÚ a pokuty 
spoločnostiam, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže alebo iné zákony. 

1.4. UKONČENIE SYSTÉMU OPRAVNÝMI MECHANIZMAMI 

Po zasadnutí Európskej rady vo Fontainebleau bola 7. mája 1985 zavedená „úľava pre 
Spojené kráľovstvo“. Táto úľava je kompenzačným mechanizmom, ktorým sa Spojenému 
kráľovstvu vracajú dve tretiny rozdielu medzi jeho podielom príjmov z DPH a podielom 
pridelených výdavkov Spoločenstva. Aby celkové zdroje ostali bezo zmeny, financuje sa 
úľava pre Spojené kráľovstvo prostredníctvom mobilizácie prostriedkov z členských štátov 
s prihliadnutím na 75-percentné zníženie pre Nemecko (zavedené v roku 1985) a pre 
Holandsko, Rakúsko a Švédsko (schválené v roku 1999 na zasadnutí Európskej rady 
v Berlíne). Pôvodnú úľavu teda sprevádzajú úľavy na úľavu. 

1.5. ČIASTOČNÁ ZMENA PRIJATÁ ZASADNUTÍ EURÓPSKEJ RADY V DECEMBRI 
2005. 

Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2005 mnohé členské štáty požadovali ďalšie 
úpravy vlastných zdrojov, zníženie úľavy pre Spojené kráľovstvo a zavedenie ďalších 
kompenzácií nákladov. Boli schválené tieto úpravy: 

•  harmonizácia miery odvodu DPH pre všetky členské štáty okrem Nemecka, 
Holandska a Rakúska, ktoré by mali byť zvýhodnené nižšími mierami za obdobie 
2007–2013; 

•  zníženia hrubých ročných príspevkov na vlastné zdroje Holandska a Švédska na 
obdobie 2007–2013 o 605 miliónov EUR (Holandsko) a 150 miliónov EUR (Švédsko); 

•  úprava výpočtu úľavy pre Spojené kráľovstvo, obmedzenej na 10,5 miliardy EUR na 
obdobie 2007–2013, prostredníctvom postupného zníženia celkových vyčlenených 
výdavkov okrem SPP v členských štátoch, ktoré pristúpili od 30. apríla 2004. 

Okrem toho bola do dohody o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2007–2013 
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zapracovaná doložka o preskúmaní. Rada vyzvala Komisiu, aby uskutočnila komplexné 
hodnotenie týkajúce sa všetkých výdavkov a príjmov vrátane Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky a britskej úľavy a aby vypracovala na prelome rokov 2008/2009 správu. 

5. KROKY EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

2.1 KRITIKA SYSTÉMU VLASTNÝCH ZDROJOV ZO STRANY EP 

Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. mája 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov 
zdôraznil, že súčasný systém vlastných zdrojov, ktorý je prevažne závislý od príspevkov 
členských štátov, je nedemokratický. Systém vlastných zdrojov sa pre európskych občanov 
stal zložitým a nezrozumiteľným. Tento systém neprispieva k viditeľnosti angažovanosti 
v prospech európskej integrácie a bol zdrojom čoraz intenzívnejších diskusií o výške 
príspevkov členských štátov. EP rovnako zdôraznil, že niektoré ambiciózne európske 
iniciatívy, ako napríklad projekt Galileo alebo transeurópske siete, boli poškodené 
nedostatkom financovania. Navyše skutočnosť, že 85 % vlastných zdrojov bolo väčšmi 
„príspevkami“ ako skutočnými vlastnými zdrojmi, zhoršila diskusiu o „spravodlivej 
návratnosti“, pri ktorej členské štáty počítajú svoju čistú rozpočtovú bilanciu. 

V niekoľkých uzneseniach Európsky parlament zdôraznil nedostatok príjmov (t. j. strop 
vlastných zdrojov obmedzený v Edinburghu v roku 1992 na 1,24 % HND1, nebol nikdy 
dosiahnutý, rozpočet Spoločenstva rástol pomalšie ako rozpočty členských štátov). 
Európsky parlament sa tiež vyslovil za reformu systému vlastných zdrojov. Boli predložené 
návrhy s cieľom zaručiť rozpočtovú autonómiu únie a zaručiť výber príjmov 
demokratickejšie a viditeľnejšie pre európskych občanov. 

2.2 DVOJFÁZOVÝ PRÍSTUP SCHVÁLENÝ V UZNESENÍ Z 29. MARCA 2007 

V uznesení z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie sú zachytené 
niektoré usmernenia týkajúce sa preskúmania Komisie na prelome rokov 2008/2009. Toto 
uznesenie je tiež jasným signálom vedúcim predstaviteľom štátov a vlád, čo sa týka 
postojov ich parlamentov, pretože bolo založené na iniciatívnej správe pripravenej Alainom 
Lamassourom, ktorý kontaktoval národné parlamenty EÚ s cieľom dosiahnuť konsenzus 
o spoločnom postupe v otázke budúcnosti vlastných zdrojov EÚ. 

Po uvedení nedostatkov súčasného systému financovania sa v uznesení podporuje 
progresívny dvojfázový prístup. 

• V prvom štádiu by sa mal zlepšiť súčasný systém národných príspevkov. Rovnosť 
a solidaritu medzi členskými štátmi by mala dopĺňať jednoduchosť prezentácie v 
záujme zrozumiteľnosti a transparentnosti pre zástupcov a občanov. 

• Druhá fáza reformy spočíva vo vytvorení skutočného systému vlastných zdrojov 
s cieľom oživiť znenie a odkaz zakladajúcich zmlúv. Tento nový systém by sa zakladal 
na niekoľkých zásadách, ako je napríklad plné rešpektovanie zásady daňovej 
nezávislosti členských štátov a daňovej neutrálnosti. Nezvyšovali by sa ani celkové 
verejné výdavky, ani daňové zaťaženie občanov. Okrem toho  by sa nezmenila ani 
výška rozpočtu EÚ a nový systém by sa zavádzal postupne. 

Preskúmali sa viaceré možnosti do budúcnosti. Kontakty s národnými parlamentmi 
preukázali, že hoci ešte nedozrel čas pre novú európsku daň, nemala by sa táto možnosť 
vylúčiť. V uznesení sa zdôrazňuje,  že v druhej fáze bude nevyhnutné preskúmať vytvorenie 

                                                 
1 Od roku 2002 bola koncepcia hrubého národného produktu (HNP) nahradená hrubým národným dôchodkom 
(HND). Strop 1,27 % HNP sa podľa nových štatistických metód rovná 1,24 % HND. 
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nového systému vlastných zdrojov založeného na dani už vybranej v členských štátoch, 
pričom predstava je taká, že táto daň by sa čiastočne alebo celá odvádzala priamo do 
rozpočtu EÚ ako skutočný vlastný zdroj, čím by sa vytvorilo priame prepojenie medzi EÚ 
a európskymi daňovými poplatníkmi. Na tento účel sa počas výmen s národnými 
parlamentmi a v správach Komisie o reforme systému vlastných zdrojov zvážilo niekoľko 
možných daní vrátane DPH, spotrebných daní na palivá na dopravu a iných energetických 
daní, dane na tabak a alkohol a ekologických daní. 

6. USTANOVENIA VYTVORENÉ V PROCESE RATIFIKÁCIE LISABONSKEJ ZMLUVY 

Lisabonská zmluva otvára v tomto smere nové cesty (článok 311 Zmluvy o fungovaní EÚ 
(konsolidované znenie), ktorým sa nahrádza článok 279 ZES).  

V tomto článku sa uvádza, že rozpočet je financovaný úplne z vlastných zdrojov a Rada 
jednohlasne po konzultovaní Parlamentu prijíma rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov 
Únie vrátane možnosti vytvorenia nových kategórií vlastných zdrojov a zrušenia existujúcich 
kategórií. Takéto rozhodnutie by museli ratifikovať členské štáty. Od Únie sa tiež vyžaduje, 
aby si zabezpečila prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie 
svojich politík. 

Čo sa týka zmien vykonávacích opatrení vlastných zdrojov, zatiaľ čo predtým mala Rada 
povinnosť iba konzultovať Európsky parlament, podľa novej zmluvy Rada môže konať iba 
po získaní súhlasu Parlamentu. 

A tak zatiaľ čo EP vo svojom uznesení z 18. marca 2009 o finančných hľadiskách 
Lisabonskej zmluvy vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty neboli 
schopné využiť možnosť vytvorenia systému skutočných vlastných zdrojov a že nebol 
dosiahnutý žiadny pokrok pri zapájaní EP do procesu určovania hraníc a povahy 
dostupných vlastných zdrojov, víta pokrok týkajúci sa vykonávacích opatrení rozhodnutia 
o vlastných zdrojoch. 
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UŽŠIE PREPOJENIE ROZPOČTU A LEGISLATÍVY 
 
Legislatíva a rozpočet sú úzko prepojené.  EP zohráva kľúčovú úlohu ako rozpočtový 
a legislatívny orgán. Zatiaľ čo výbory špecializujúce sa na legislatívu rokujú s Komisiou 
a Radou o legislatívnych aspektoch iniciatív Spoločenstva (t. j. obsah politík, programy, 
akcie atď.), Výbor pre rozpočet rokuje s Radou o rozpočtových aspektoch každého 
programu EÚ a finančných balíkoch každej iniciatívy. Ak rozpočtový orgán nestanoví 
rozpočet, nemožno schváliť žiaden program alebo iniciatívu s finančnými dôsledkami. 

2. VZŤAHY MEDZI VÝBOROM PRE ROZPOČET A ŠPECIALIZOVANÝMI VÝBORMI EP 

2.1. STANOVISKÁ 

Okrem svojej najviditeľnejšej činnosti – ročného rozpočtového postupu – sa Výbor pre 
rozpočet nepretržite zúčastňuje na legislatívnych postupoch každého špecializovaného 
výboru. Výbor pre rozpočet schvaľuje stanoviská špecializovaných výborov týkajúce sa tak 
legislatívnych, ako aj nelegislatívnych činností. 
Čo sa týka legislatívnych návrhov s dôsledkami na rozpočet, je cieľom stanovísk Výboru pre 
rozpočet overiť finančnú zlučiteľnosť akéhokoľvek legislatívneho návrhu so stropmi okruhov 
VFR. Navyše, pri ročnom rozpočtovom postupe, je cieľom stanovísk výboru overiť 
dodržiavanie finančných balíkov programov EÚ stanovených v legislatívnom postupe, 
s ktorými sa zaoberajú špecializované výbory. Na dôvažok rokovací poriadok vymedzuje 
postup posilnenej spolupráce (článok 50)  v prípade, že „vec patrí takmer v rovnakej miere 
do pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov“.  
V prípade nelegislatívnych činností (iniciatívne správy) poskytuje Výbor pre rozpočet 
stanoviská k návrhom politických uznesení súvisiacich s rôznymi politickými odvetviami, 
v ktorých okrem iného zdôrazňuje finančné aspekty týchto politík a základné zásady 
riadneho rozpočtovania. 

2.2. ÚLOHA VÝBORU V PRÍPADE NEOČAKÁVANÝCH UDALOSTÍ V SPOLUPRÁCI 
S OSTATNÝMI VÝBORMI  

1.2.1 Fond solidarity a globalizačný fond  

Úlohou Výboru pre rozpočet je rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu s cieľom 
financovania neočakávaných výdavkov. 

V tomto prípade sa mobilizuje fond solidarity pri zasiahnutí niektorého štátu pohromou 
národného rozsahu. Výbor pre rozpočet vedie tento postup a Výbor pre regionálny rozvoj 
vydáva k danej otázke stanovisko. To isté platí aj pre mobilizáciu globalizačného fondu 
v prospech spoločností členského štátu, ktorý utrpel v dôsledku globálnej ekonomiky. 
V týchto prípadoch je gestorským výborom tiež Výbor pre rozpočet a Výbor pre 
zamestnanosť vydáva stanovisko. 

 

1.2.2 Galileo a Európsky plán na oživenie hospodárstva: dva úspešné príklady 
dobrej spolupráce medzi Výborom pre rozpočet a špecializovaným Výborom pre 
priemysel, výskum a energetiku (ITRE) 

  
Okrem spomínanej mobilizácie dvoch európskych fondov existujú dva konkrétne prípady, 
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keď Výbor v nedávnej minulosti rokoval so špecializovaným výborom o neočakávaných 
výdavkoch.  

Prvý sa týka projektu Galileo potom, ako súkromné spoločnosti zapojené do financovania 
programu ustúpili od svojich rozhodnutí v septembri 2008. Výbor ITRE zodpovedný za 
navrhované nariadenie o ďalšom zavádzaní európskych programov satelitnej rádiovej 
navigácie  (EGNOS a Galileo) nemohol schváliť legislatívny návrh Komisie, pretože 
neexistoval príslušný finančný balík.  

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje preskúmanie VFR na zohľadnenie 
neočakávaných situácií. Komisia vo svojom rozhodnutí z 19. septembra plánovala 
prehodnotiť VFR, aby sa poskytlo dodatočných 2,4 miliardy EUR potrebných na rozbehnutie 
prevádzkovej fázy projektu Galileo. 

Počas rozpočtového postupu na rok 2008 Parlament vo svojom prvom čítaní privítal návrh 
Komisie na preskúmanie VFR. Počas zmierovacieho konania týkajúceho sa rozpočtového 
postupu, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2007, EP nástojil na potrebe preskúmať VFR.  

Po dlhých rokovaniach sa Rada priklonila k požiadavkám Parlamentu v súlade 
s ustanoveniami Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. Celková dohoda medzi 
Výborom pre rozpočet a Radou stanovila preskúmanie VFR na úrovni 1,6 miliardy EUR, 
pričom sa prostriedky navýšili o 200 miliónov EUR z reštrukturalizácie programov 
Spoločenstva v okruhu 1a, o 400 miliónov EUR zo zmien priorít v rámci siedmeho 
rámcového programu pre výskum a rozvoj – Euratom, a mobilizáciou nástroja flexibility sa 
získala suma 200 miliónov EUR.  Táto dohoda bola v súlade s absolútnou prioritou EP 
neznižovať finančný balík viacročných programov. 

Výbor pre rozpočet schválil návrh rozhodnutia o úprave VFR. Výbor ITRE zodpovedný za 
legislatívny návrh mohol potom schváliť legislatívny návrh o projekte Galileo a predložiť 
svoju správu v pléne. 

Druhý prípad sa týka Európskeho plánu na oživenie hospodárstva, ktorý v januári 2009 
navrhla Komisia na podporu hospodárstva EÚ po svetovej finančnej a hospodárskej kríze. 
Výbor pre rozpočet rokoval s Radou o finančných aspektoch návrhu komisie, a to o 
zdrojoch 5 miliárd EUR, ktoré by sa mali vyčleniť sčasti na energetický sektor a sčasti na 
rozvoj širokopásmových technológií vo vidieckych oblastiach a na posilnenie činností 
súvisiacich s „novými úlohami“ vymedzenými v kontexte kontroly stavu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. 

 V dohode dosiahnutej s Radou 2. apríla 2009 sa predpokladajú dve fázy:  

o  Fáza 1:   2,6 miliardy EUR  

Strop okruhu 1a sa v roku 2009 zvýšil o 2 miliardy EUR znížením stropu v okruhu 2 
o rovnakú sumu a na vidiecky rozvoj sa pridalo 600 miliónov EUR z rozpočtu na rok 2009.  

o Fáza 2:   2,4 miliardy EUR  

Zvyšných 2,4 miliardy EUR sa zabezpečí kompenzáciou na zmierovacom konaní v rámci 
rozpočtových postupov na roky 2010 a 2011 použitím všetkých prostriedkov dostupných 
v právnom rámci a bez toho, aby boli dotknuté finančné balíky programov, ktoré sú 
predmetom spolurozhodovania, a ročný rozpočtový postup. 

V tomto prípade bol výsledok rokovaní pre EP opäť prijateľný, pretože bola rešpektovaná 
zásada neznižovania finančných balíkov viacročných finančných programov.  
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Výbor pre rozpočet následne schválil úpravu VFR v súlade s dohodou dosiahnutou 
s Radou. V dôsledku toho výbor ITRE mohol schváliť legislatívny návrh a predložiť ho do 
pléna na konečné schválenie. 
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NARIADENIE O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH 

 

Podľa zmluvy je nariadenie o rozpočtových pravidlách (NRP) základným referenčným 
dokumentom zásad a postupov, ktoré určujú tvorbu a vykonávanie rozpočtu Európskej únie 
a kontrolu finančných prostriedkov Európskych spoločenstiev. Vykonávacie pravidlá 
pozostávajú z podrobnejších a technickejších pravidiel potrebných na uplatňovanie 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Napriek tomu, že článok 279 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ZES) 
ustanovuje, že návrh sa s Parlamentom iba konzultuje, zohral Európsky parlament v tomto 
procese významnú úlohu. 

Počas šiesteho parlamentného obdobia boli v platnosti dve verzie nariadenia 
o rozpočtových pravidlách – jedna z roku 2002 a jedna z roku 20062. 

7. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: HLAVNÉ ASPEKTY REVÍZIE NARIADENIA 
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH Z ROKU 2002 

1.1 Revízia NRP z roku 2002 bola prvou hĺbkovou revíziou od roku 1977 

Prepracovanie znenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré bolo v platnosti od 
decembra 1977, bolo jedným z kľúčových prvkov administratívnej a finančnej reformy3, 
ktorá bola prvou úlohou Prodiho Komisie vymenovanej v septembri 1999. Prepracovanie 
bolo zamerané na zabezpečenie riadneho riadenia financovanie EÚ, ktorého objem sa 
značne zvýšil. 

1.2 Dve hlavné zmeny boli prijaté 25. júna 2002 

o  Reforma finančnej kontroly a posilnenie zodpovednosti generálneho 
riaditeľstva 

Nariadenie o rozpočtových pravidlách z roku 1977 sa vyznačovalo systémom prvotnej 
kontroly ústredným finančným kontrolórom každej inštitúcie. Prepracovaním znenia 
nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2002 sa povoľujúcim úradníkom v rámci 
generálnych riaditeľstiev udelili väčšie právomoci.  Decentralizovaný systém kontrol ex-
ante a a posteriori umožňuje povoľujúcemu úradníkovi schváliť výdavky bez prvotného 
vyžiadania súhlasu finančného kontrolóra, toto schválenie je však následne predmetom 
viacerých druhov kontrol vrátane kontrol súvisiacich s interným auditom. Finančný aktéri 
majú väčšie právomoci a každé generálne riaditeľstvo musí vypracovať výročnú správu 
o činnosti a vydať vyhlásenie o vierohodnosti. 

o  Reforma účtovníctva 

Druhým hlavným aspektom verzie nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2002 bol 
prechod od účtovníctva orientovaného na „hotovosť“ na moderné účtovníctvo „na 
základe časového rozlíšenia“, ktoré umožňuje zapisovanie účtovných položiek 
a transakcií  na účty podľa času, keď vznikli, a nie iba v momente keď boli prijaté alebo 
uhradené platby. 
                                                 
2 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 
1995/2006 z 13. decembra 2006. 
3 Biela kniha Komisie o reforme KOM(2000) 10 v konečnom znení, 18.1.2000. 
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8. REVÍZIA NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH Z ROKU 2006 A HLAVNÉ 
ÚSPECHY EP 

2.1 HARMONOGRAM A POSTUP 

Nariadenie o rozpočtových pravidlách sa preskúmava každé 3 roky alebo podľa potreby. 
Komisia predložila prvé návrhy v roku 2005 a do dosiahnutia dohody prešli dva roky 
rokovaní s Radou a Parlamentom.  

Ako v prípade revízie v roku 2002, keďže článok 279 ZES stanovuje, že návrh sa s 
Parlamentom sa iba konzultuje, zastával EP názor, že vzhľadom na ďalekosiahle 
rozpočtové dôsledky nariadenia o rozpočtových pravidlách, toto nariadenie nemôže 
jednostranne schvaľovať jedna zložka rozpočtového orgánu. V súlade s spoločným 
vyhlásením zo 4. marca 1975 bolo dohodnuté zmierovacie konanie a EP sa prijal za 
rovnocenného partnera. 

Nariadenie o rozpočtových pravidlách schválené 13. decembra 2006 upravuje viac než 
polovicu článkov nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002. 

2.2 CIEĽ REVÍZIE NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH Z ROKU 2006 

Cieľmi revízie z roku 2006 bolo zjednodušenie finančných postupov a zlepšenie účinnosti 
a transparentnosti výdavkov EÚ. Od prvotných štádií uplatňovania nariadenia 
o rozpočtových pravidlách (NRP) a jeho vykonávacích predpisov sa príjemcovia 
prostriedkov EÚ a používatelia NRP sťažovali na jeho nadmernú zložitosť. Z tohto dôvodu 
bolo treba zlepšiť NRP pre novú generáciu programov financovaných EÚ (na obdobie 
2007–2013), ako napríklad pre štrukturálne fondy alebo rámcový program pre výskum 
a rozvoj. 

2.3 EP PREVZAL PRI REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH 
AKTÍVNU ÚLOHU 

EP rozhodne podporil a ovplyvnil novú revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Prevzal aktívnu úlohu pri zjednodušovaní. EP požadoval vyššiu transparentnosť 
a správny pomer medzi užívateľsky priaznivými postupmi , ochranou finančných 
záujmov EÚ a napokon aj daňových poplatníkov a zásadou proporcionality 
administratívnych nákladov.  

Ako poznamenal spravodajca výborov BUDG/CONT v stanovisku výboru CONT pre výbor 
BUDG, nariadenie o rozpočtových pravidlách schválené v roku 2002 obsahovalo zložité 
procedurálne ustanovenia, ktoré zahŕňali „byrokratizáciu postupov, procedurálne prieťahy 
a pokusy vyhnúť sa zodpovednosti zapojením čo možno najviac hierarchických 
a procedurálnych krokov“. Okrem toho čelili žiadatelia o granty a predkladatelia ponúk 
zložitým a nákladným postupom predkladania žiadostí. 

2.4 ÚSPECHY EP PRI REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH 
Z ROKU 2006. 

Na rozdiel od prvých reakcií Rady sa EP podarilo zaviesť zásadu proporcionality. 

Táto zásada bola zavedená v systéme tendrov a grantov a jej cieľom je urýchliť tieto 
postupy a znížiť mieru byrokracie. EP sa podarilo dosiahnuť, aby boli procedurálne 
a dokumentačné požiadavky proporcionálne k výške prostriedkov alebo k súvisiacim 
nákladom a rizikám. Tento prístup zvýhodňuje predovšetkým malé entity, ako napríklad 
malých a strených podnikateľov, školy a univerzity, ktoré sú zvyčajne príjemcami malých 
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grantov a kontraktov.  

Zásada proporcionality sa tiež týka administratívnych krokov, pričom je komplexnosť 
kontrolných krokov úmerná súvisiacim sumám a riziku.  

Navyše EP predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli schválené, s cieľom 
zohľadniť zásadu proporcionality, čo sa týka zodpovednosti povoľujúcich úradníkov, tak, 
aby sa ich zodpovednosť prvotne posudzovala podľa stupňa zneužitia úradnej moci. 
Zodpovednosť povoľujúceho úradníka sa obmedzila na 12 mesačných platov v prípadoch 
nedbanlivosti, pričom sa v prípade úmyselného zneužitia úradnej moci uplatní plná náhrada 
poškodenému. 

Niektoré najkontroverznejšie body v otázke transparentnosti sa týkali vytvorenia 
databázy účastníkov vylúčených z verejného obstarávania a poskytovania informácií 
o príjemcoch finančných prostriedkov z poľnohospodárskych fondov. Táto úroveň 
transparentnosti bola dosiahnutá vďaka tlaku Parlamentu. 

Ďalší sporný bod sa týkal zlepšenia kapacít európskych politických strán v oblasti 
dlhodobého finančného plánovania a zavedenia výnimky z pravidla o neziskovosti 
s cieľom umožniť  prenos časti prebytku. Táto úprava bola schválená v roku 2007. 

Okrem toho sa EP podarilo zachovať si svoje výsady čo sa týka prenosu rozpočtových 
prostriedkov medzi kapitolami počas rozpočtového roka a svoje práva na informácie. 
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AGENTÚRY 

V súčasnosti existujú dva druhy európskych agentúr. 

Decentralizované agentúry (nazývané aj regulačné alebo tradičné agentúry) sú právnymi 
subjektmi zriadenými európskym zákonodarcom, ktoré majú za úlohu pomáhať pri 
presadzovaní danej európskej politiky. Majú právny štatút a administratívnu, ako aj finančnú 
nezávislosť. Väčšina z nich je čiastočne alebo úplne financovaná subvenciami z rozpočtu 
EÚ a podliehajú nariadeniu o rozpočtových pravidlách.  

Decentralizované agentúry môžu vykonávať rôzne druhy činností:  pomáhajú pri regulácii 
daného odvetvia, niekedy prijímaním jednotlivých, právne záväzných rozhodnutí; poskytujú 
technické a vedeckú pomoc európskym inštitúciám alebo členským štátom, niekedy vo 
forme inšpekčných správ; posilňujú spoluprácu medzi národnými orgánmi, niekedy 
vypracúvaním operačných činností vo svojom obore činností, a tiež poskytujú informačné 
a kontaktné služby.  

V súčasnosti existuje 26 decentralizovaných agentúr  (jedna ukončuje činnosť) v prvom 
a treťom pilieri. Tri ďalšie sa zriaďujú. Zároveň existujú 3 agentúry v rámci druhého piliera, 
ale tieto sú úplne medzivládne (vrátane financovania). V roku 2009 dosiahol finančný 
príspevok z rozpočtu EÚ na decentralizované agentúry viac než 580,3 milióna EUR. 
Celkový počet ich zamestnancov na všetkých pracovných miestach bol 5 000, z ktorých je  
4 211 dočasných zamestnancov.  

Výkonné agentúry sa vytvárajú rozhodnutím Komisie s cieľom vykonávať celý alebo časť 
programu Spoločenstva alebo projektu v mene Komisie a na jej zodpovednosť. Sú úplne 
pod kontrolou a v zodpovednosti Komisie. Ich administratívne náklady (predovšetkým 
personálne) sú financované z rozpočtu únie, ako súčasť oddielu III (Komisia) a nespadajú 
do okruhu 5 (administratíva) viacročného finančného rámca. Z rozpočtového hľadiska sa 
nimi EP zaoberá ako so súčasťou rozpočtu Komisie. 

V súčasnosti existuje 6 výkonných  agentúr. V roku 2009 je v rozpočte EÚ vyčlenených na 
fungovanie týchto agentúr 139,7 milióna EUR. V tomto roku agentúry zamestnávali 368 
dočasných zamestnancov a 941 zmluvných zamestnancov (a 30 vyslaných národných 
expertov). 

POSILNENIE ÚLOHY EP V PRÍPADE DECENTRALIZOVANÝCH AGENTÚR 

EP zohráva v prípade decentralizovaných agentúr dôležitú úlohu. Prvé agentúry boli 
zriadené legislatívnym aktom Rady a Parlamentu.  V tomto čase bol jediným rozpočtovým 
nástrojom na ich monitorovanie ročný rozpočet, v prípade ktorého sa hlasovalo o podpore 
pre agentúru (zvyčajne ako o nepovinných výdavkoch, pri ktorých mal záverečné slovo EP), 
a postup udelenia absolutória, pri ktorom EP udelí každej agentúre, ktorá dostáva podporu 
z EÚ, osobitné absolutórium za plnenie jej ročného rozpočtu. Parlament využíval tento 
nástroj na vykonávanie kontroly nad finančným riadením agentúr: EP schvaľuje nielen 
podporu pre agentúru, ale aj jej plán stavu zamestnancov. Okrem toho sa EP podarilo 
agentúram uložiť povinnosť predkladať ročné pracovné programy, strategické viacročné 
plány, viacročné plány stavu zamestnancov, pravidelné hodnotenia svojich činností atď. 

Počas ostatného legislatívneho obdobia sa EP podarilo docieliť, že sa do 
medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 
začlenila zásada, že pri vytvorení novej agentúry by mali dve zložky rozpočtového orgánu 
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včas dospieť k dohode o financovaní tejto novej agentúry4. EP sa prostredníctvom tejto 
dohody snažil zaručiť dostupnosť potrebných finančných prostriedkov pre nové agentúry, 
aby mohli správne fungovať, a predísť financovaniu nových agentúr zmenou plánovania 
alebo využitím rezerv: nové agentúry môžu potrebovať  „nové“ peniaze. Považovalo sa to 
za osobitne dôležité vo fáze, keď bola ohlásená nová vlna decentralizovaných agentúr, 
zdroje boli obmedzené a skúsenosti ukázali, že vytváranie agentúr často viac závisí od vôle 
členských štátov zabezpečiť existenciu prestížnych európskych agentúr na svojom území 
ako od pridanej hodnoty týchto nových agentúr, pre správu vecí verejných v Európe.   

Spolu s rozvojom spolurozhodovacích zákonodarných právomocí EP sa ukázalo byť 
zrejmé, že agentúry by mali byť zriaďované legislatívnym aktom schvaľovaným 
spolurozhodovacím postupom medzi EP a Radou, a tak by sa mala zlepšiť schopnosť EP 
vytvárať štruktúry a spôsob fungovania agentúr.  

Na úrovni ročných rozpočtových postupov zabezpečil EP v roku 2005 dodatočné 
financovanie pre decentralizované agentúry vo výške 40 miliónov EUR prostredníctvom 
nástroja flexibility, ktoré boli zamerané na zabezpečenie a poslinenie priorít Parlamentu a 
na poskytnutie potrebného financovania pre agentúry na vykonávanie ich činností. Zvýšenie 
počtu agentúr a ich rastúci vplyv na rozpočet, najmä v okruhu 3, spôsobil obavy 
Parlamentu, ktorý zdôrazňoval svoju politickú vôľu ďalej posilňovať svoju kontroly nad 
agentúrami tak v politickej, ako aj rozpočtovej rovine.  

Počas rozpočtového postupu na rok 2007 bolo schválené spoločné vyhlásenie Parlamentu, 
Rady a Komisie, ktoré sa týkalo troch nových plánovaných agentúr. Formalizovala sa v ňom 
pozícia EP k vytváraniu decentralizovaných agentúr (informácie o dôsledkoch na rozpočet 
tak, ako sa stanovuje v článku 47 novej medziinštitucionálnej dohody). Na rok 2007 
Parlament v PNR obnovil rozpočtové prostriedky, ale čiastočne ich vložil do rezervy pokým 
agentúry nepredložia svoje hodnotenia.  

Financovanie agentúr EÚ a dohľad nad nimi boli stredobodom diskusií počas rozpočtového 
postupu na rok 2008. Po zmierovacom konaní v druhom čítaní boli schválené spoločné 
vyhlásenia, ktoré boli zamerané na lepšie monitorovanie zriaďovania, rozvoja 
a financovania agentúr EÚ.  Týkali sa najmä: 

o účelovo viazaných príjmov, najmä tých, ktoré súvisia s decentralizovanými 
agentúrami, 

o vytvárania, hodnotenia a financovania agentúr EÚ. 

Objem prostriedkov rozpočtových riadkov vyčlenený na financovanie decentralizovaných 
agentúr sa zvýšil o viac než 20 % a rozpočet Frontex-u sa zdvojnásobil  v súlade so 
zámermi Parlamentu. 

V rozpočte na rok 2009 sa pred návrhom podpory EÚ pre každú agentúru zohľadnili príjmy 
agentúr a prebytky z predchádzajúcich rokov.  

Napokon, čo sa týka budúceho výboja agentúr, sa v spoločnom vyhlásení požadovalo 
urýchlené vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá vznikla v decembri 
2008. Táto medziinštitucionálna skupina, v ktorej EP zastupujú 5 poslanci, sa bude snažiť 

                                                 
4 „47 Komisia pri vypracovaní svojho návrhu na zriadenie novej agentúry zhodnotí vplyv na príslušný 
výdavkový okruh. 
 Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, 
obe zložky rozpočtového orgánu sa v rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní 
danej agentúry.“  
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dosiahnuť spoločný prístup k otázkam, ako napríklad úloha a pozícia agentúr na 
medziinštitucionálnej pôde, vytváranie, štruktúra a prevádza týchto agentúr, ich 
financovanie, rozpočet, riadenia a dohľad nad nimi, v závislosti na riadnom hodnotení 
súčasnej situácie. A vskutku, Komisia s podporou EP nedávno predložila návrh 
medziinštitucionálnej dohody o týchto otázkach, ale jeho zamietnutie zo strany Rady viedlo 
k jeho stiahnutiu. V súčasnosti práca pokračuje v technickej rovine a súčasne sa 
uskutočňuje externé hodnotenie fungovania celého systému agentúr. Plánom je, aby sa do 
konca roku ukončilo hodnotenie a technická práca, aby sa umožnilo pracovnej skupine 
vykonávať svoju činnosť a dosiahnuť svoje závery do konca roku 2010.  
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PILOTNÉ PROJEKTY A PRÍPRAVNÉ AKCIE 
 

Tento oddiel poskytuje definíciu pilotných projektov a prípravných akcií a opisuje pravidlá 
ich využívania, ďalej popisuje realizáciu pilotných projektov a prípravných akcií od roku 
2000 a napokon sa venuje ich dôsledkom na legislatívny program.  

1. DEFINÍCIA PILOTNÝCH PROJEKTOV A PRÍPRAVNÝCH AKCIÍ A PRAVIDIEL 
UPRAVUJÚCICH ICH POUŽÍVANIE  

 
Vo všeobecnosti sa základný akt musí prijať predtým, než sa rozpočtové prostriedky, ktoré 
sú zahrnuté v rozpočte, môžu použiť na akúkoľvek akciu Spoločenstiev alebo Európskej 
únie. Článok 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách5 však umožňuje bez základného aktu 
realizovať tieto rozpočtové prostriedky pod podmienkou, že akcie, ktoré sa nimi majú 
financovať, spadajú do právomoci Spoločenstiev alebo Európskej únie: 

a) rozpočtové prostriedky na pilotné projekty experimentálnej povahy určené na 
testovanie uskutočniteľnosti akcie a jej užitočnosti. Príslušné viazané rozpočtové 
prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu na najviac dva po sebe nasledujúce rozpočtové 
roky; 

b) rozpočtové prostriedky na prípravné akcie v oblastiach uplatňovania Zmluvy o ES, 
Zmluvy o Euratome a hlavy VI ZEÚ určené na prípravu návrhov s cieľom prijať budúce 
akcie. V rámci prípravných akcií sa má dodržiavať súdržný prístup a akcie môžu mať rôzne 
formy. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu najviac na tri 
po sebe nasledujúce rozpočtové roky. Legislatívny postup sa musí ukončiť pred koncom 
tretieho rozpočtového roka. V priebehu legislatívneho postupu musí viazanosť rozpočtových 
prostriedkov zodpovedať konkrétnym vlastnostiam prípravnej akcie, pokiaľ ide o plánované 
činnosti, sledované ciele a príjemcov. Použité prostriedky preto nemôžu čo do objemu 
zodpovedať tým, ktoré sa plánujú na financovanie samotnej konečnej akcie. 

Celkové limity rozpočtových prostriedkov, ktoré sa môžu vyčleniť na pilotné projekty (PP) a 
prípravné akcie (PA), sú stanovené v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej 
disciplíne6. Na obdobie 2007–2013 sú ročné rozpočtové prostriedky obmedzené na 
40 miliónov EUR na pilotné projekty, 50 miliónov EUR na nové prípravné akcie 
a 100 miliónov EUR na všetky prípravné akcie. 

2. REALIZÁCIA PILOTNÝCH PROJEKTOV A PRÍPRAVNÝCH AKCIÍ 

V štúdii, ktorú vypracoval Výbor pre rozpočet o histórií PP a PA a ich využívaní od roku 
20007, sa poukazuje na to, že po pomalom začiatku využívania balíkov vyčlenených na PP 
a PA počas daného obdobia sa toto tempo značne zrýchlilo. Zatiaľ čo sa strop pre všetky 
PP plne dodržiaval počas celého obdobia, strop pre nové PA sa v roku 2008 prekročil a 
strop pre PP sa prekročil v rokoch 2006 a 2007.  

                                                 
5 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o Nariadení o rozpočtových pravidlách pre všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 19.9.2002, s. 1). 
6 Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení – vrátane viacročného finančného rámca na obdobie 2007–2013 (Ú. v. EÚ, C 
139, 14.6.2006). 
7 Faktická štúdia o následných opatreniach pilotných projektov a prípravných akcií, 7. 4. 2009,  k dispozícii na odkaze 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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Čo sa týka výsledkov, zatiaľ čo väčšina PP, ktoré sa skončili počas obdobia 2000–2008, 
pokračovali premenou na PA, a to začlenením do platného právneho základu alebo prijatím 
nového právneho základu, 40 % z nich bolo ukončených. Iba 16 % PA sa ukončilo, zvyšok 
PA pokračoval buď z toho dôvodu, že príslušné akcie sa už vykonávali inde alebo tým, že 
sa začlenili do platného právneho základu alebo sa prijal nový právny základ. 

Počas ostatného finančného výhľadu sa najväčšia časť zdrojov určených na PP a PA 
použila na akcie v oblasti politík na vnútornom trhu a v súčasnom finančnom rámci sa 
najväčšia časť venovala na akcie v oblasti podnikania.  Najväčšia časť rozpočtu sa na PP 
a PA vyčlenila v roku 2001 v oblasti vnútorných politík (1,1 %) a v roku 2007 v oblasti 
občianstva, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (1,5 %).  

3. DÔSLEDKY PILOTNÝCH PROJEKTOV A PRÍPRAVNÝCH AKCIÍ 

Navrhovať pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA) môžu všetky tri inštitúcie. Väčšinu 
nových iniciatív však doteraz navrhol Európsky parlament. Vzhľadom na to, že v záujme 
začlenenia navrhovaných akcií mnohé z týchto návrhov vyústili do prijatia nového právneho 
základu alebo zmeny platného právneho základu, je jasné, že PP a PA ponúkajú 
Európskemu parlamentu významnú príležitosť prevziať iniciatívu a ovplyvniť legislatívny 
program. Do dnešného dňa mali PP a PA, ktoré navrhol Európsky parlament, legislatívne 
dôsledky v mnohých oblastiach činnosti, najmä v oblasti slobody, spravodlivosti 
a bezpečnosti, ako aj v oblasti podnikania, zamestnanosti, zdravotníctva a ochrany 
spotrebiteľa a vonkajších vzťahov.  
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ČASŤ 2 

 

ROZPOČTOVÝ MECHANIZMUS V ROČNÝCH 
A VIACROČNÝCH POSTUPOCH 

 

 
 
 
 
 
 
Ďalšie podrobnosti a podkladové informácie o viacročnom finančnom rámci na obdobie 
2007 – 2013 a o ročných rozpočtových postupoch 6. legislatívneho obdobia možno nájsť 
v osobitnej štúdii, ktorú na žiadosť Výboru pre rozpočet vypracovalo Oddelenie politík pre 
rozpočtové veci o „medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 a rozpočtových 
postupoch na obdobie 2005 – 2009“. 
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ČO JE VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC 
 

Ročné rozpočtové postupy prebiehajú vo VFR prijatom medziinštitucionálnou 
dohodou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY TÝKAJÚCE SA ROZPOČTOVÉHO POSTUPU 
 
Rozpočtový postup je od reformy v roku 1988 prijatím medziinštitucionálnych 
dohôd (MID) zahrnutý do VFR, s cieľom predchádzať riziku závažného konfliktu 
počas ročných rozpočtových postupov, resp. prekonávať toto riziko. 

Napriek tomu, že MID nemajú podľa súčasnej zmluvy (z Nice) žiaden právny základ, 
stali sa základom pre medziinštitucionálne vzťahy v oblasti rozpočtu. Od svojho 
zavedenia stanovujú včasné prijatie ročných rozpočtov. 
Najnovšia MID bola prijatá 14. mája 2006. Účelom tejto MID bolo posilniť 
rozpočtovú disciplínu, zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu 
a spoluprácu medzi inštitúciami v rozpočtových veciach a zabezpečiť riadne finančné 
hospodárenie.  
MID je rozdelená na tri časti: 
— 1. časť: Viacročný finančný rámec (vysvetlenie sa uvádza nižšie) 
— 2. časť: Opatrenia na zlepšenie medziinštitucionálnej spolupráce počas 
rozpočtového postupu 
— 3. časť: Riadne finančné hospodárenie s prostriedkami EÚ 
 
Poznámka:  V prípade prijatia Lisabonskej zmluvy sa VFR upraví prostredníctvom 
osobitného legislatívneho postupu a stane sa právne záväzným (článok 312 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, konsolidovaného znenia). 

 

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (VFR) NA ROKY 2007 – 2013  
 

a) Stropy, okruhy a technická úprava 

• Stanovenie určitých stropov 
Rozhodnutím o vlastných zdrojoch sa celkový ročný strop vlastných zdrojov 
nastavuje na úroveň 1,24 % hrubého národného dôchodku. Týmto stropom sa 
stanovuje maximálna suma ročných výdavkov Spoločenstva, pokiaľ ide o rozpočtové 
prostriedky pre platby a záväzky. 
V rámci stropov stanovených rozhodnutím o vlastných zdrojoch sa vo 
finančnom rámci stanovili obmedzenia pre rast výdavkov podľa kategórií 
(„okruh“) (pozri nižšie) pre viazané rozpočtové prostriedky a pre celkové výdavky 
v prípade platobných rozpočtových prostriedkov na každý rok celého obdobia. 

• Technická úprava podľa finančného výhľadu 
Komisia každoročne predkladá návrh na technickú úpravu finančného rámca na 
nasledujúci rok. Je to tak najmä preto, že finančný rámec sa vyjadruje v stálych 
cenách a každý rok ho treba upraviť vzhľadom na infláciu.  

• Výdavky EÚ sa delia do 6 okruhov: 
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Okruh 1:  Trvalo udržateľný rast Podokruh 1a:  Konkurencieschopnosť pre 
rast a zamestnanosť 
Podokruh 1b:  Súdržnosť pre rast a 
zamestnanosť 

Okruh 2:  Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 
Okruh 3:  Občianstvo, sloboda, 
bezpečnosť a spravodlivosť 

Podokruh 3a:  Sloboda, bezpečnosť a 
spravodlivosť 
Podokruh 3b:  Občianstvo 

Okruh 4:  EÚ ako globálny aktér 
Okruh 5:  Administratíva 
Okruh 6:  Kompenzácie 

Zavedenie finančného rámca uľahčilo ročné rozpočtové rokovania a viedlo k rozvoju 
nástrojov viacročného finančného plánovania (viacročné programy EÚ). 
Prehľad rozpočtov na roky 2005 – 2009 v porovnaní s ročnými stropmi finančných 
výhľadov / VFR na roky 2005 – 2009 sa uvádza nižšie. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Nástroje na zvýšenie flexibility 
 
Používanie uvedených nástrojov umožňuje zahrnutie nových viazaných rozpočtových 
prostriedkov do rozpočtu, v prípade potreby nad stropy stanovené vo finančnom 
rámci. 

 Revízia finančného rámca je ďalším spôsobom, ako možno reagovať v 
prípade nepredvídaných okolností za predpokladu, že sa neprekročí strop vlastných 
zdrojov.  Rozhodnutie o revízii spoločne prijímajú obe zložky rozpočtového orgánu 
na návrh Komisie v súlade s pravidlami o hlasovaní podľa článku 279 ods. 9 Zmluvy 
o ES; ak sa však revízia rovná sume vyššej ako 0,03 % HND, rozhodnutie Rady 
musí byť jednohlasné. V medziinštitucionálnej dohode sa stanovujú tieto podmienky 
postupu pri revízii VFR:  
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— revízia sa musí navrhnúť a prijať pred začiatkom rozpočtového postupu pre 
príslušný rok (alebo prvý rok), 

— v záujme zabezpečenia rozpočtovej disciplíny musí inštitúcia pred každou 
revíziou preskúmať možnosti prerozdelenia rozpočtových prostriedkov buď v rámci 
príslušného okruhu alebo vyrovnaním rozpočtových prostriedkov medzi rôznymi 
okruhmi finančného rámca, 

— žiadna revízia povinných výdavkov nesmie viesť k zníženiu sumy, ktorá je k 
dispozícii na nepovinné výdavky, 

— každou revíziou sa musí zachovať primeraný pomer medzi záväzkami 
a platbami. 

 Nástroj flexibility pokrýva jednoznačne identifikované výdavky, ktoré nebolo 
možné financovať v rámci obmedzení stropov, ktoré sú k dispozícii pre daný 
rozpočtový rok. Jeho maximálna ročná suma predstavuje 200 miliónov EUR v 
súčasných cenách. Časť sumy, ktorá sa nepoužije v roku N, možno preniesť do roku 
N+2, čo je nový prvok v porovnaní s ktorýmkoľvek predchádzajúcim finančným 
výhľadom. 

 Fond solidarity zabezpečuje rýchlu reakciu v prípade vážnych katastrof, ku 
ktorým došlo na území členského štátu alebo kandidátskej krajiny. Ročná 
maximálna suma nesmie presiahnuť 1 miliardu EUR v súčasných cenách. 

 Rezerva núdzovej pomoci poskytuje rýchlu reakciu na požiadavky 
nečlenských krajín týkajúce sa konkrétnej pomoci po udalostiach, ktoré nebolo 
možné naplánovať pri zostavovaní rozpočtu. Vzťahuje sa najmä na humanitárne 
operácie, ale môže sa použiť aj na riadenie občianskych krízových situácií a ochranu 
pred nimi. Po prijatí MID zo 17. mája 2006 bola rezerva núdzovej pomoci vylúčená z 
VFR. Ročná suma rezervy je stanovená na 221 miliónov EUR v súčasných cenách. 

 Fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený v decembri 2005. Môže 
poskytnúť dodatočnú podporu pre pracovníkov, ktorí čelia dôsledkom závažných 
hospodárskych a štrukturálnych zmien; nemôže presiahnuť ročnú sumu vo výške 
500 miliónov EUR v súčasných cenách. 

 
Nižšie sa uvádza prehľad mobilizácie vyššie uvedených nástrojov od roku 2007 do 
polovice roku 2009. 
 

ROZPOČ
ET NA ČO? NÁSTROJ KOĽKO? 

(m€) 

Palestína Rezerva núdzovej pomoci 8 
 

49 

Grécko, Maďarsko, Nemecko, 
Francúzsko Fond solidarity EÚ 197 

2007 

Francúzsko, Nemecko, Fínsko 
Európsky fond 
na prispôsobenie sa 
globalizácii 

19 

Galileo, SZBP Flexibilita 270 

(Galileo/EIT) Revízia VFR (na roky 2008 –
2013) 1 600 

Taliansko, Malta, Portugalsko, 
Španielsko, Litva 

Európsky fond 
na prispôsobenie sa 
globalizácii 

49 

Spojené kráľovstvo, Grécko, 
Slovinsko, Francúzsko, Cyprus Fond solidarity EÚ 281 

2008 

Nástroj na zabezpečenie potravín  Rezerva núdzovej pomoci 262 

                                                 
8 Od roku 2007 (2007 – 2013 MID) pribudla k stropom VFR rezerva núdzovej pomoci. 
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ROZPOČ
ET NA ČO? NÁSTROJ KOĽKO? 

(m€) 
(vrátane navýšenia) 
Rezerva núdzovej pomoci 79 
Flexibilita 420 Nástroj na zabezpečenie potravín  
Presun (2008 – 2010) 240 

Rumunsko Fond solidarity EÚ 12 2009 

Španielsko 
Európsky fond 
na prispôsobenie sa 
globalizácii 

3 

Revízia VFR 2 600 Plán hospodárskej obnovy (1. 
krok)      — z toho:   vyrovnanie 

2 000 miliónov EUR  2009/2010/
2011 

Plán na oživenie hospodárstva (2. 
krok) zatiaľ nerozhodnuté 2 400 
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ÚDAJE VIACROČNÉHO RÁMCA (PO REVÍZII V ROKU 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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ROČNÝ ROZPOČTOVÝ POSTUP 

ROČNÝ ROZPOČTOVÝ POSTUP VYCHÁDZA Z PRAGMATICKÉHO 
HARMONOGRAMU 

V Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (článok 272) sa definujú jednotlivé 
fázy rozpočtového postupu. Stanovujú sa v nej právomoci každej z obidvoch 
zložiek rozpočtového orgánu (Európsky parlament a Rada) a Komisie v rámci 
tohto postupu. 
V článku 272 Zmluvy o ES sa stanovuje oficiálny harmonogram pre každú fázu 
postupu. Dvojitý cieľ, ktorým je zabezpečiť riadne preskúmanie návrhu rozpočtu a 
čo najlepšie využívať čas, ktorý má rozpočtový orgán k dispozícii, viedol k tomu, že 
harmonogram získal od roku 1988 určitý stupeň flexibility. V skutočnosti je čas, 
ktorý sa poskytuje Rade a Parlamentu v priebehu každej fázy rozpočtového postupu, 
dlhší. V záujme zjednodušenia rozhodovacieho procesu sa takisto zaviedol istý počet 
trialógov, ako aj ďalšie kroky. Tento pragmatický harmonogram funguje od 
rozpočtového roku 1977. 

FÁZY ROZPOČTOVÉHO POSTUPU 

a) Na začiatku rozpočtového postupu sú dokumenty, ktoré 
predkladá Komisia: ročná politická stratégia (APS) a predbežný 
návrh rozpočtu (PNR) 

Každý rozpočtový postup začína internou prípravou PNR, ktorú vykonáva 
Komisia. Ide o proces, na ktorý má EP nepriamy vplyv, napríklad prostredníctvom 
svojich uznesení o legislatívnom a pracovnom programe Komisie alebo uznesení 
o ročnej politickej stratégii Komisie. 

• Fáza Komisie 

Táto počiatočná fáza zahŕňa v rámci Komisie diskusiu o orientácii, ročnú politickú 
stratégiu, vypočutia, výkaz odhadov rôznych inštitúcií a napokon predloženie PNR 
rozpočtovému orgánu. 

Ročná politická stratégia sa prijíma vo februári a sú v nej načrtnuté politické priority 
Komisie na nasledujúci rok. Stanovujú sa v nej iniciatívy, ktoré Komisia považuje za 
potrebné na uskutočnenie týchto priorít, a definuje sa rozpočtový rámec požadovaný 
na ich vykonávanie. Toto rozhodnutie potom slúži ako návod v procese zostavovania 
PNR, ako aj na plánovanie činností Komisie na nasledujúci rok (t. j. spúšťa ročný 
cyklus plánovania a zostavovania programov). 
Tieto predbežné fázy sa ukončia za úplnej nezávislosti Komisie. 

PNR je v tejto fáze jediným dokumentom stanoveným v zmluve. Zvyčajne sa 
zverejňuje na začiatku mája roku N-1, pričom v polovici júna sa vo všetkých jazykoch 
zasiela rozpočtovému orgánu.  

• Fáza Parlamentu 

V marci/apríli Parlament prijíma uznesenie o ročnej politickej stratégii Komisie, v 
ktorej uvádza svoje vlastné priority na nadchádzajúci rok a vyzýva Komisiu, aby ich 
zohľadnila pri príprave PNR.  
Po predložení PNR možno prijať uznesenie. Obsahuje počiatočné hodnotenie 
Parlamentu týkajúce sa návrhu Komisie a stanovuje politické priority EP na ďalší rok 
v ranej fáze. 
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• Fáza Rady 

V tejto fáze rozpočtového postupu uvádza svoje priority aj Rada, zvyčajne v podobe 
uznesenia prijatého potom, ako Komisia predloží ročnú politickú stratégiu, ale ešte 
predtým, ako predloží PNR. 

• Trialóg 

Trialóg medzi zástupcami Parlamentu, Rady a Komisie musí podľa 
medziinštitucionálnej dohody prebehnúť po technickej úprave finančného rámca 
(pozri vyššie) a pred zostavením PNR Komisiou, a to s cieľom prediskutovať možné 
priority na nasledujúci rozpočtový rok. 

b) Prvé čítanie v EP prebieha po prijatí návrhu rozpočtu Radou 
Počas mesiacov jún a júl roku N sa prerokúva PNR na rok N+1 a dôkladne sa 
preskúma ešte pred prvým čítaním v Rade. Po prijatí na konci júla Rada odošle svoj 
návrh rozpočtu Parlamentu.  
Pred prijatím návrhu rozpočtu Radou sa v súlade s medziinštitucionálnou dohodou 
zriadi takzvaný Zmierovací výbor. Zmierovacie konanie prebieha vo dvoch fázach. 
Prvý prípravný krok tvorí trialóg, pričom jeho účelom je preskúmať, či je priestor na 
akékoľvek počiatočné dohody o určitých aspektoch rozpočtu. Druhý krok predstavuje 
samotné formálne zmierovacie zasadnutie. S cieľom dosiahnuť, aby mal Výbor pre 
rozpočet (BUDG) počas tohto zmierovacieho konania skutočný mandát od celého 
Parlamentu, výbor po trialógu zvyčajne predloží uznesenie v pléne, v ktorom načrtne 
hlavné problémy, na ktoré treba s Radou upozorniť, a hlavné pozície, ktoré by mohla 
zaujať delegácia Parlamentu. 
Prvé čítanie v Parlamente prebieha počas mesiacov september a október roku N. V 
tejto fáze Výbor pre rozpočet a špecializované výbory preskúmajú návrh rozpočtu. 
Výbor pre rozpočet následne dôkladne preskúma pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
špecializovaných výborov a predloží k nim stanovisko. Pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy s negatívnym stanoviskom od Výboru pre rozpočet možno opätovne 
predložiť, pričom na to, aby boli prijaté, by si vyžadovali kvalifikovanú väčšinu v 
pléne. Výbor pre rozpočet má celkovú zodpovednosť za všetky čítania až po ich 
prijatie v pléne. V záujme dosiahnutia spoločného názoru na nevyriešené otázky sa 
pred prijatím v prvom čítaní v Parlamente usporiada tretí trialóg a zmierovacie 
zasadnutie. 
Obidve inštitúcie vo svojom prvom čítaní zohľadnia objasňujúce dokumenty, 
napríklad vyhlásenia o činnosti a finančné výkazy, ktorú sú pripojené k PNR. 
Účelom týchto dokumentov je poskytnúť podrobnejší opis a analýzu návrhov 
rozpočtu, najmä prostredníctvom hodnotenia výkonu rôznych činností. 

c) Druhé čítania v Rade a Parlamente  
Postup druhého čítania v Rade, ktorý prebieha na konci novembra v roku N, je 
veľmi podobný prvému čítaniu v Rade: Návrh rozpočtu sa upraví podľa 
navrhovaných úprav prijatých Radou. Rada zvyčajne obnoví svoje údaje z prvého 
čítania. Predtým, ako Rada prijme znenie z druhého čítania, zorganizuje sa štvrtý 
trialóg. Napokon v decembri v roku N Parlament prijme všeobecný rozpočet vo 
svojom druhom čítaní. Treba poznamenať, že Parlament môže zamietnuť celý 
rozpočet.  
Po prijatí rozpočtu generálne riaditeľstvá (GR) a útvary Komisie upravia svoj vlastný 
pracovný program, takzvaný ročný plán riadenia, na rok N+1 podľa zmien prijatých v 
porovnaní s PNR. Ročný plán riadenia vychádza z koncepcie riadenia rozpočtu 
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podľa činností (pozri glosár). V prípade, že rozpočet sa neprijme, uplatňuje sa 
systém „dočasných dvanástin“ (článok 273 Zmluvy o ES), ktorý s ohľadom na 
ktorúkoľvek kapitolu rozpočtu každý mesiac umožňuje vynaloženie sumy rovnajúcej 
sa sume, ktorá nie je vyššia ako jedna dvanástina rozpočtových prostriedkov na 
predošlý rozpočtový rok. 

Zameranie na trialógy a zmierovacie zasadnutia 

Trialógy a zmierovacie zasadnutia sú v rámci rozpočtového postupu kľúčovými 
krokmi postupu zameraného na ľahšie dosahovanie dohôd. 

Trialógy a zmierovacie zasadnutia sa v zmluve nestanovujú. Organizujú sa medzi 
príslušnými troma inštitúciami v každej dôležitej fáze rozpočtového postupu a vždy, 
keď je to potrebné na prediskutovanie konkrétnych bodov (pozri nižšie). 
Organizujú sa s cieľom uľahčiť dosiahnutie celkovej dohody o rozpočte pri 
zohľadnení najdôležitejších priorít EP a Rady.   

O OPRAVNOM ROZPOČTE MOŽNO HLASOVAŤ POČAS PLNENIA ROZPOČTU 

Je možné, že v nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídateľných situáciách 
bude Komisia v roku N musieť predložiť zmeny a doplnenia k prijatému rozpočtu v 
podobe predbežného návrhu opravných rozpočtov. Opravné rozpočty sa používajú 
aj na zapísanie zostatku z predchádzajúceho roka (N-1) do rozpočtu na aktuálny rok 
(N).  Opravné rozpočty podliehajú tým istým procedurálnym pravidlám ako 
všeobecný rozpočet. 
 

STRUČNÝ PREHĽAD ROČNÉHO HARMONOGRAMU 
 

 
 

VPLYV LISABONSKEJ ZMLUVY  
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V prípade, že Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť, prinesie dramatické zmeny 
pre ročný plán rozpočtu a ročný rozpočtový postup. 

Jedna z hlavných zmien sa týka odstránenia rozdielu medzi povinnými a 
nepovinnými výdavkami:  úloha oboch zložiek rozpočtového orgánu – EP a Rady – 
bude  rovnaká v súvislosti s celým rozpočtom. Rozpočtový postup ako taký sa stane 
„osobitným“ spolurozhodovaním, v rámci ktorého sa budú musieť EP a Rada 
dohodnúť na celom rozpočte. 

Podľa nových ustanovení pripraví návrh rozpočtu Komisia, ktorá nadobúda právo 
iniciatívy, pokiaľ ide o rozpočtový postup9.  Každá zložka rozpočtového orgánu 
uskutoční jedno čítanie, pričom terajšie druhé čítanie sa nahrádza zmierovacím 
konaním.  

Návrh rozpočtu Komisie sa odošle EP a Rade do 1. septembra; 

Rada musí prijať svoju pozíciu k návrhu rozpočtu do 1. októbra; 

následne musí EP prijať pozíciu do najbližších 42 dní: 

 - ak EP schváli pozíciu Rady v jej podobe alebo neprijme pozíciu, rozpočet 
sa považuje za prijatý. 

 - ak EP prijme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (väčšinou svojich 
poslancov), jeho predseda po dohode s predsedom Rady „bezodkladne“ zvolá 
schôdzu Zmierovacieho výboru.10  

Zmierovací výbor, ktorý musí pozostávať z „členov Rady alebo ich zástupcov a z 
rovnakého počtu členov zastupujúcich Európsky parlament“, má následne 21 dní na 
to, aby dosiahol dohodu.11  

Ak Zmierovací výbor nedosiahne dohodu do 21 dní, rozpočet sa považuje za 
neprijatý a musí sa začať nový postup s tým, že Komisia predloží nový návrh 
rozpočtu. 

Ak Zmierovací výbor dosiahne dohodu o kompromisnom texte, EP a Rada majú 14 
dní na to, aby poskytli stanovisko k tomuto textu: rozpočet je schválený v prípade, že 
žiadna z uvedených dvoch inštitúcií ho nezamietne, pričom Rada rozhoduje 
kvalifikovanou väčšinou a Parlament väčšinou svojich poslancov12.  

Ak ho obidve inštitúcie zamietnu, Komisia musí predložiť nový návrh rozpočtu.  

To isté platí vtedy, ak ho EP zamietne (absolútnou väčšinou svojich poslancov) a 
Rada naopak (schváli ho alebo neprijme žiadne rozhodnutie).  

                                                 
9 V dôsledku toho môže Komisia upraviť svoj návrh rozpočtu. Článkom 250 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie  sa však táto možnosť obmedzuje až do zvolania Zmierovacieho výboru. 
10 Okrem prípadu, že Rada do 10  dní odo dňa predloženia návrhu informuje EP o tom, že schválila 
všetky jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V takomto prípade Zmierovací výbor nezasadá, keďže 
rozpočet sa považuje za prijatý v zmenenej a doplnenej podobe.  
11 Komisia sa zúčastňuje na konaní Zmierovacieho výboru a podľa Lisabonskej zmluvy musí prijať 
všetky potrebné iniciatívy v záujme zladenia pozícií Európskeho parlamentu a Rady.  
12 Inými slovami: ak ho schvália obidve inštitúcie, ak žiadna z nich neprijme rozhodnutie alebo ak ho 
jedna prijme, zatiaľ čo druhá neprijme žiadne rozhodnutie. 
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Na druhej strane, ak ho EP schváli (jednoduchou väčšinou hlasov) a Rada ho 
zamietne, EP má do 14 dní odo dňa zamietnutia Radou možnosť opätovne potvrdiť 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijal v prvom čítaní, za predpokladu, že tak 
urobí väčšinou hlasov svojich poslancov a troma pätinami odovzdaných hlasov. V 
tomto prípade sa rozpočet považuje za prijatý s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi, ktoré potvrdil EP. Ak EP nedokáže potvrdiť všetky svoje pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy, ponechá sa text Zmierovacieho výboru o príslušných 
rozpočtových riadkoch.  

Na záver možno konštatovať, že Parlament pokladá svoju úlohu v novom 
rozpočtovom postupe za posilnenú:  bude mať rozhodujúce slovo v súvislosti s celým 
rozpočtom; žiadny ročný rozpočet nemožno prijať bez súhlasu EP, ale EP môže 
schváliť rozpočet proti vôli Rady alebo pri absencii jej stanoviska13.  

Tento postup si však bude pri príprave rozpočtového postupu vyžadovať posilnenie 
vnútorných a medziinštitucionálnych mechanizmov dialógu. Odstránenie druhého 
čítania a posilnený harmonogram pre každú fázu postupu si budú vyžadovať 
vysokokvalitnú prípravu na politickej, technickej a strategickej úrovni každej inštitúcie, 
keďže bude menej možností „opráv“. 

Pragmatický kalendár dohodnutý medzi inštitúciami by sa mal v zásade dodržiavať či 
dokonca urýchliť.  Ak sa má zaručiť, aby bol nový postup úspešný, mali by sa na 
medziinštitucionálnej úrovni vopred dohodnúť viaceré otázky týkajúce sa organizácie 
zmierovacej fázy, toku informácií medzi inštitúciami atď., najmä formát delegácie EP 
a delegácie Rady, predsedníctvo a doba trvania Zmierovacieho výboru.  
 

Jednotlivé výsledky postupu možno zhrnúť takto: 
Schválenie EP + schválenie Rady = rozpočet je prijatý 
Schválenie EP + Rada neposkytne stanovisko = rozpočet je prijatý 

Schválenie EP + zamietnutie Rady 
= rozpočet je prijatý v súlade s pozmeňujúcimi a 
doplňujúcimi návrhmi EP alebo spoločným 
textom 

EP neposkytne stanovisko + schválenie Rady  = rozpočet je prijatý 
EP neposkytne stanovisko + Rada neposkytne 
stanovisko = rozpočet je prijatý 

EP neposkytne stanovisko + zamietnutie Rady = rozpočet sa zamieta 
zamietnutie EP + schválenie Rady = rozpočet sa zamieta 
zamietnutie EP + Rada neposkytne stanovisko = rozpočet sa zamieta 
zamietnutie EP + zamietnutie Rady = rozpočet sa zamieta 
 
 

                                                 
13 I keď v tomto prípade ide skôr o teoretickú možnosť, keďže zdá sa, že Rada ťažko zamietne text, 
ktorý prerokovala a schválila jej delegácia zložená zo zástupcov za každý členský štát. 
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ROČNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY NA ROKY 2005 – 
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ROZPOČTOVÝ POSTUP NA ROK 2005 
Spravodajcovia   Pán Salvador Garriga Polledo (Oddiel III – Komisia) 

Pani Anne E. Jensen (ostatné oddiely – ostatné inštitúcie) 
 

Rok 2005 bol prvým úplným rokom pre Európsku úniu s 25 členskými štátmi. Počas 
rozpočtového postupu na rok 2005 začal svoju činnosť tak novozvolený Európsky 
parlament, ako aj novovymenovaná Komisia. Zároveň to bol druhý rok, počas 
ktorého sa uplatňovala nomenklatúra zostavovania rozpočtu podľa činností (Activity-
Based Budgeting (ABB)), ale prvý rok, v ktorom všetky návrhy a rozhodnutia 
vychádzali z klasifikácie ABB. 
Rozpočtový postup na rok 2005 sa javil ľahší ako postup na rok 2004 napriek tomu, 
že dostupná rezerva bola nižšia ako rezerva vyplývajúca z počiatočného finančného 
plánovania Komisie, najmä v prípade okruhov 3 „Vnútorná politika“, 4 „Vonkajšie 
činnosti“ a 5 „Administratíva“ finančného výhľadu. Bol to dôsledok ročnej technickej 
úpravy podľa finančného výhľadu po vývoji cien a hrubého národného dôchodku 
(HND). 
Prijatý rozpočet dosiahol sumu vo výške 116 554 miliónov EUR v záväzkoch (1,10 
% HND EÚ-25) a 106 300 miliónov EUR v platbách (1,00 % HND EÚ-25). Záväzky 
sa zvýšili o 6,2 % a platby o 4,4 %. 
Hlavnými bodmi diskusie boli tradičné sporné body, t. j. okruhy 4 „Vonkajšie 
činnosti“ a 5 „Administratíva“, mobilizácia nástroja flexibility a úroveň platieb. Pokiaľ 
ide o úroveň platieb, pozícia EP z prvého čítania bola celkovo obnoviť PNR a takisto 
niekedy zvýšiť platby nad úroveň rozpočtových prostriedkov PNR s cieľom znížiť 
úroveň nevyrovnaných záväzkov (RAL). Navyše obsah ročného 
poľnohospodárskeho opravného prípisu už bol – pomerne nezvyčajne – schválený 
rozpočtovým orgánom na zmierovacom zasadnutí s výnimkou pilotného projektu, 
ktorý neskôr inicioval Parlament (štúdia týkajúca sa dohôd v oblasti rybného 
hospodárstva EÚ). 
V porovnaní s rozpočtom na rok 2004 bol výrazný nárast rozpočtových 
prostriedkov na platby (+ 9,7 mld. EUR) predovšetkým dôsledkom úplnej integrácie 
nových členských štátov, účinkov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z 
roku 2003 (pri náraste poľnohospodárskych výdavkov o približne 10 %) a 
kvalitnejších predpovedí týkajúcich sa uplatňovania štrukturálnych fondov. 

Parlament získal záruky na dostatočné rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov 
na poľnohospodárske a štrukturálne opatrenia prostredníctvom spoločného 
záväzku EP, Rady a Komisie k pohotovému predloženiu a prijatiu akéhokoľvek 
opravného rozpočtu v prípade, že kapacity v členských štátoch v oblasti vykonávania 
sa zvýšia.  Takisto sa zabezpečilo predĺženie platnosti programu Peace II pre 
Severné Írsko na roky 2005 a 2006. 
Obe zložky rozpočtového orgánu súhlasili s tým, že Komisia poskytne Európskemu 
parlamentu konkrétne informácie v kontexte spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky (SZBP). 
Vonkajšie opatrenia sa okrem iného zameriavali na podporu obnovy mieru a 
demokracie. V súlade so želaním EP bola do tohto okruhu už druhý rok zahrnutá 
výrazná podpora pre Irak. Na tento účel bolo k dispozícii spolu 200 miliónov EUR. 
Parlament zabezpečil aj novú susedskú politiku. Záväzky na predvstupovú pomoc 
predstavovali 2,1 miliardy EUR a po prvý raz zahŕňali aj Chorvátsko. Balík pomoci v 
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objeme 120 miliónov EUR bol vyčlenený na hospodársky rozvoj turecko-cyperskej 
komunity. 
Fond solidarity bol mobilizovaný v celkovej sume vo výške 98,55 miliónov EUR (pre 
Slovensko, pobaltské krajiny a Švédsko). Nástroj flexibility bol mobilizovaný v sume 
vo výške 185 miliónov EUR na program Peace II (45 miliónov), decentralizované 
agentúry (40 miliónov) a obnovu Iraku (100 miliónov).  V priebehu roku 2005 sa 
takisto trikrát použila rezerva núdzovej pomoci (dvakrát na tsunami v Indickom 
oceáne v roku 2004 (170 miliónov EUR) a raz na zemetrasenie v Kašmíre 
(40 miliónov EUR)). 
Uvedené dodatočné financovanie pre decentralizované agentúry (vo výške 40 
miliónov EUR prostredníctvom nástroja flexibility) bolo zamerané na zabezpečenie a 
posilnenie priorít Parlamentu a na poskytnutie potrebného financovania agentúram 
na vykonávanie ich činností.  Zvýšenie počtu agentúr a ich rastúci vplyv na rozpočet, 
najmä v okruhu 3, však boli predmetom obáv Parlamentu, ktorý zdôrazňoval svoju 
politickú vôľu ďalej posilňovať svoju kontrolu nad agentúrami ako na politickej, tak aj 
na rozpočtovej úrovni.  
 
VLASTNÝ ROZPOČET PARLAMENTU 
Vlastný rozpočet Parlamentu na rok 2005 bol charakteristický procesom rozširovania, 
t. j. poskytovaním nových zdrojov a položiek na pokrytie potrieb krajín, ktoré vstúpili 
do EÚ v roku 2004.  Len v tomto roku bolo vytvorených ďalších približne 180 
položiek.  Výbor pre rozpočet takisto súhlasil so schválením rozhodnutia 
predsedníctva vo veci kúpnych zmlúv týkajúcich sa nových budov D4/D5 (v 
súčasnosti sú premenované na budovy Willy Brandt a József Antall). 
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ROZPOČTOVÝ POSTUP NA ROK 2006 
Spravodajcovia:   Pán Giovanni Pittella (Oddiel III – Komisia) 
Pán Valdis Dombrovskis (ostatné oddiely – ostatné inštitúcie) 

 

Rok 2006 bol posledným rokom takzvaného programového obdobia Agenda 
2000. Osobitným prvkom rozpočtového postupu na rok 2006 bol neúspech pri 
dosahovaní dohody počas zmierovacieho zasadnutia pred druhým čítaním v Rade. 
Dohoda bola dosiahnutá až o týždeň neskôr počas mimoriadneho trialógu. 
Rozpočet na rok 2006 bol stanovený na 121 191 miliónov EUR v záväzkoch a 
111 970 miliónov EUR v platbách (respektíve 1,09 % a 1,01 % HND EÚ-25, t. j. 2 
504 a 7 323 miliónov EUR  pod úrovňami stanovenými v rámci stropov finančného 
výhľadu). 

Hlavné sporné body sa týkali úrovne platieb, finančných balíkov niektorých 
programov prijímaných v rámci spolurozhodovania, prijímania nových úradníkov po 
rozšírení v roku 2004, využívania nástroja flexibility (pozri nižšie) a rozpočtu SZBP. 

V záujme zachovania dohodnutého financovania existujúcich programov Parlament 
trval na zásade prideľovania nových finančných prostriedkov na nové politické 
priority.  Politické priority Parlamentu pozostávali z úsilia o lepšie vykonávanie 
lisabonskej stratégie a göteborskej stratégie, podpory informačnej politiky EÚ, 
vypracovania Európskeho paktu pre mládež a posilňovania vonkajších opatrení EÚ. 
Parlament v prvom čítaní prijal rokovaciu pozíciu, ktorej účelom bolo prekročiť 
stropy finančného výhľadu v prípade okruhov 2, 3 a 4 a mierne znížiť rozpočtové 
prostriedky na SZBP. Parlament pritom jednoznačne odmietol ohrozenie svojich 
priorít a kritizoval nesúdržnosť Rady pri znižovaní výdavkov v rámci okruhu 4 s 
výnimkou SZBP, v súvislosti s ktorou sa získané informácie naďalej považovali za 
nedostatočné. 
Po rozšírení v roku 2004 boli na šesť programov prijímaných prostredníctvom 
spolurozhodovania pridelené dodatočné finančné prostriedky v rámci stropov okruhu 
3, po porovnaní s ich počiatočnými finančnými balíkmi prijímanými prostredníctvom 
spolurozhodovania. Takto Parlament získal 100 miliónov EUR dodatočných 
finančných prostriedkov na programy súvisiace s lisabonskou stratégiou vrátane 
mládeže a vzdelávania.  
V záujme vykonávania modulačných opatrení spojených s reformou SPP Parlament 
dosiahol dohodu o vyrovnaní nárastu o 655 miliónov EUR v okruhu 1b s názvom 
„Rozvoj vidieka“ znížením o tú istú sumu v okruhu 1a. 

V rámci okruhu 4, zatiaľ čo bol zvýšený rozpočet SZBP na 102,6 miliónov EUR, 
Parlament dosiahol spoločné vyhlásenie (EP – Rada), ktoré posilnilo jeho 
informovanosť o otázkach SZBP tým, že potvrdil spoločné vyhlásenie z novembra 
2002 (zriadenie spoločných schôdzí) a zvýšil úroveň zastúpenia Rady na úroveň 
veľvyslancov. 

Bolo spoločne dohodnuté mobilizovať nástroj flexibility na sumu vo výške 
275 miliónov EUR, pričom vďaka dostupnej sume prenesenej z predchádzajúcich 
rokov bol presiahnutý jeho ročný strop 200 miliónov EUR. Boli financované 4 
opatrenia v rámci okruhu 4: tri priority Parlamentu (tsunami, dôsledky reformy 
protokolu o cukre, obnova Iraku) a SZBP. 
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Osobitne sporná bola počas rozpočtového postupu na rok 2006 úroveň platieb. V 
porovnaní s tradičnými stanoviskami Parlamentu a Rady14 boli rokovacie pozície v 
skutočnosti neústupčivejšie, keďže rozpočet na rok 2006 mal predstavovať 
referenčný bod pre rokovanie o VFR na roky 2007 – 2013 a rozpočty na roky 2007 
– 2013 v prípade, že pre nasledujúci finančný rámec sa nedosiahne žiadna dohoda. 
Rezerva núdzovej pomoci sa použila dvakrát, a to s cieľom financovať pomoc pre 
Darfúr, Západný breh, Pásmo Gazy, palestínsky ľud a Libanon v celkovej sume vo 
výške 180 miliónov EUR. Fond solidarity sa použil jedenkrát na pokrytie následkov 
záplav v roku 2005 v Rakúsku, Bulharsku a Rumunsku v sume vo výške 106 
miliónov EUR. 
Po legislatívnej stránke prebehla v roku 2005 revízia vykonávacích pravidiel 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, s cieľom zohľadniť novú smernicu o verejnom 
obstarávaní (pozri predchádzajúci oddiel o hlavných výsledkoch činnosti EP v danom 
legislatívnom období). 

 

VLASTNÝ ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokiaľ ide o vlastný rozpočet Parlamentu, prijímanie pracovníkov z nových členských 
štátov pokračovalo v priebehu celého roku 2006, s cieľom dosiahnuť dohodnuté 
úrovne, pričom na tento cieľ boli vypracované rozpočtové ustanovenia. Zároveň na 
základe odhadovaných potrieb boli do rozpočtu zahrnuté rozpočtové prostriedky pre 
ďalšiu vlnu rozširovania (Bulharsko a Rumunsko). Výbor pre rozpočet vyzval všetky 
inštitúcie, aby vykonali analýzu pokroku dosiahnutého v oblasti prijímania 
pracovníkov z nových členských štátov. Takisto vyjadril súhlas s tým, aby sa 
pokračovalo v politike obstarávania budov (skôr než ich prenajímania) a vyzval na 
vyšší stupeň presunu pracovníkov. 

                                                 
14 Rada má v úmysle znížiť platby s cieľom prispôsobiť ich očakávaným potrebám v oblasti 
vykonávania, zatiaľ čo EP plánuje poskytnúť primerané finančné prostriedky na politické priority a 
zmierniť úroveň RAL. 
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ROZPOČTOVÝ POSTUP NA ROK 2007 
Spravodajcovia:   Pán James Elles (Oddiel III – Komisia) 

Pán Louis Grech (ostatné oddiely – ostatné inštitúcie) 
 

Vzhľadom na čas venovaný rokovaniam a prijímaniu medziinštitucionálnej dohody 
zo 17. mája 2006 a viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (VFR) 
došlo k omeškaniu agendy týkajúcej sa rozpočtového postupu a niektoré kroky v 
rámci nej sa vykonali v zjednodušenej podobe. Podobne ako v roku 2005 bolo 
zmierovacie zasadnutie, ktoré predchádzalo druhému čítaniu v Rade, kvôli 
ťažkostiam pri dosahovaní dohody v druhom čítaní doplnené trialógom v decembri 
2006. 
Rozpočet na rok 2007 bol stanovený na 126 551 miliónov EUR v záväzkoch a 115 
497 miliónov EUR v platbách (respektíve 1,08 % a 0,99 % HND EÚ, t. j. 1 850 a 8 
369 miliónov EUR  pod úrovňou stanovenou v rámci stropov VFR). 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa ťažisko rokovaní presunulo z používania 
nástroja flexibility a dodržiavania stropov na zabezpečenie hodnoty za peniaze 
(podpora účinnejších a efektívnejších výdavkov), revíziu nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, prijímanie úradníkov z nových členských štátov a rušenie pracovných 
miest navrhované Radou (v súvislosti s jej návrhom vyhlásenia o „programe 
produktivity”). Úroveň platieb a SZBP zostali naďalej dôležitými bodmi rokovaní. 
Rozpočtový postup na rok 2007 bol pre Radu zložitý, keďže mala ťažkosti s 
dosiahnutím kvalifikovanej väčšiny vo viacerých otázkach, najmä pokiaľ ide o prístup 
„zvýšenia produktivity“ podporovaný fínskym predsedníctvom, ktorému sa nepodarilo 
dosiahnuť dohodu vo veci vyhlásenia Rady k tejto otázke. Parlament vyjadril 
protichodné stanovisko k rušeniu pracovných miest navrhovanému Radou a 
stanovil rezervu pre platy pracovníkov s cieľom dosiahnuť záväzok k vykonaniu 
dôkladnej previerky, ktorej výsledkom by bolo hodnotenie v polovici obdobia 
týkajúce sa potrieb zamestnancov Komisie a pomeru zamestnancov pridelených na 
administratívne a podporné pozície. 
Parlament takisto strategicky postavil Radu do ťažkej pozície tým, že rozhodol 
nenavrhnúť používanie nástroja flexibility ako doplnkového prostriedku financovania, 
a tým, že trval na revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách ako nevyhnutného 
predpokladu pre akúkoľvek dohodu o rozpočte na rok 2007. Umožnilo to dosiahnutie 
dohody o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a prekonanie neochoty 
niektorých členských štátov zaviesť nové ustanovenia o riadnom finančnom 
hospodárení s prostriedkami EÚ a najmä o vnútornej kontrole. 
Prístup hodnoty za peniaze (pozri vyššie) bol do ročného rozpočtového postupu 
zavedený na trvalej báze tak, ako sa stanovuje v spoločnom vyhlásení EP a Komisie. 

Treba zdôrazniť ďalšie pozitívne prvky pre EP. Zatiaľ čo sa obnovila suma z PNR na 
rozpočet SZBP, EP zabezpečil, aby v nomenklatúre SZBP nedošlo k žiadnej zmene, 
a získal nové práva na informácie, ako sú brífingy o dôležitých otázkach pre EP 
alebo písomné informácie týkajúce sa vymenovania osobitných zástupcov EÚ. 
V súvislosti s troma novými agentúrami plánovanými v rozpočte na rok 2007 bolo 
prijaté spoločné vyhlásenie EP, Rady a Komisie. Formalizovala sa v ňom pozícia EP 
k vytváraniu decentralizovaných agentúr (informácie o dôsledkoch pre rozpočet 
tak, ako sa stanovuje v článku 47 novej medziinštitucionálnej dohody). 
Bol vytvorený Fond na prispôsobenie sa globalizácii s maximálnou ročnou sumou 
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vo výške 500 miliónov EUR v záväzkoch a bol mobilizovaný dvakrát v prípade 
Francúzska, Nemecka a Fínska (18,6 milióna EUR). 

Rezerva núdzovej pomoci sa v roku 2007 použila jedenkrát, pričom išlo o sumu vo 
výške 49,2 milióna EUR v súvislosti s riešením krízovej situácie v Gaze a na 
Západnom brehu. Fond solidarity bol v roku 2007 mobilizovaný dvakrát, a to 
jedenkrát v súvislosti so záplavami v Grécku (9,3 milióna EUR) a Maďarsku (15,1 
milióna EUR) a druhý raz v prípade Nemecka (silné víchrice, 166,9 milióna EUR) a 
Francúzska (hurikán, 5,3 milióna EUR). 
Nezvyčajný počet a úroveň rezerv zapísaných do rozpočtu (pôvodne 4 440 
miliónov EUR v záväzkoch, po druhom čítaní zostalo 3 500 miliónov EUR) boli 
výsledkom najmä neskorého prijatia približne 30 základných aktov15 potom, ako sa 
členské štáty neskoro dohodli na spoločnom návrhu pre nový VFR, a zároveň 
vyplývali z obáv rozpočtového orgánu, pokiaľ ide o jeho výsady po zavedení 
dobrovoľnej modulácie poľnohospodárskych výdavkov (t. j. dobrovoľný presun 
prostriedkov z priamej poľnohospodárskej podpory („prvý pilier“ SPP) na rozvoj 
vidieka („druhý pilier“ SPP)). 

Z legislatívneho hľadiska bola v roku 2006 vykonaná rozsiahla revízia nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidiel. Najspornejšie body sa 
týkali databázy strán vylúčených z verejného obstarávania, transparentnosti 
konečných príjemcov poľnohospodárskych dotácií (Komisia v ich prípade 
zabezpečila zverejnenie informácií vo vykonávacích predpisoch týkajúcich sa daného 
odvetvia) a financovania európskych politických strán, v súvislosti s ktorým sa 
Európskemu parlamentu podarilo zvýšiť kapacity európskych politických strán v 
oblasti dlhodobého finančného plánovania zavedením výnimky z pravidla o 
neziskovosti s cieľom umožniť prenos časti prebytku.  
 
VLASTNÝ ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokiaľ ide o vlastný rozpočet Parlamentu, Výbor pre rozpočet vyjadril poľutovanie 
nad tým, že podľa jeho názoru sa venovala nedostatočná pozornosť výdavkom 
súvisiacim s existenciou troch rôznych pracovných miest Parlamentu. Vo svojom 
uznesení vyhodnotil tieto náklady na 16 % celkového rozpočtu, t. j. 200 miliónov 
EUR.  Výraznú podporu v rozpočte získala politika v oblasti komunikácie, pričom 
rozpočtové prostriedky boli smerované na centrum pre návštevníkov, moderné 
audiovizuálne vybavenie a nový projekt webovej stránky. Bolo rozhodnuté, že 
výdavky spojené s rozšírením po pristúpení Bulharska a Rumunska sa pokryjú z 
dodatočných rozpočtových prostriedkov. 

                                                 
15 Tzv. Prodiho balíček, ktorý sa týka oblastí, ako sú migrácia, mládež alebo výskum atď. 
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ROZPOČTOVÝ POSTUP NA ROK 2008 
Spravodajcovia:   Pán Kyösti Virrankoski (Oddiel III – Komisia) 

Pán Ville Itälä (ostatné oddiely – ostatné inštitúcie) 
 

Rozpočtový postup na rok 2008 ukázal, že napriek tradičnému postoju Rady bolo 
potrebné prehodnotiť VFR už v prvom roku po jeho vstúpení do platnosti v súlade 
s prioritami EÚ, akými sú napríklad Galileo a Európsky technologický inštitút (ETI). 

Rozpočet na rok 2008 bol stanovený na 129 150 miliónov EUR v záväzkoch a 
120 347 miliónov EUR v platbách (respektíve 1,03 % a 0,96 % HND EÚ-25, t. j. 
3 693 a 9 650 miliónov EUR  pod úrovňami stanovenými v rámci stropov VFR). 

V rozpočtovom postupe na rok 2008 sa hlavné body diskusie medzi Parlamentom 
a Radou týkali financovania projektu Galileo, otázok zamestnancov a náboru (tak, 
ako tomu bolo v minulosti), výdavkov okruhu 4, financovania agentúr EÚ a dohľadu 
nad nimi, ako aj využívania rôznych finančných nástrojov uvedených v MID. 

Jednou z najvýznamnejších otázok diskusie boli projekt Galileo a ETI, v súvislosti s 
ktorými EP požadoval revíziu viacročného finančného rámca. EP zamýšľal 
financovať projekt Galileo a ETI z rozpočtu EÚ bez toho, aby sa ohrozili potrebné 
finančné prostriedky viacročných programov lisabonskej agendy. Do roku 2013 bolo 
na projekt Galileo a ETI zabezpečených 3,7 miliardy EUR. Použili sa rôzne nástroje 
financovania vrátane revízie VFR na obdobie 2007–2013 (1,6 miliardy EUR), 
mobilizácie nástroja flexibility (200 miliónov EUR), využitia rezerv (300 miliónov 
EUR), ako aj prerozdelenia prostriedkov (200 miliónov EUR) a zmien priorít 
(400 miliónov EUR). 
EP získal finančné prostriedky na zvýšené potreby výdavkov v okruhu 4. Opäť to 
bolo možné iba prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility, čo zvýrazňuje na 
neustálu podfinancovanosť okruhu 4. Zatiaľ čo boli pokryté potreby SZBP (vrátane 
policajných misií EÚ v Kosove), EP získal od Komisie záväzok, že pravidelný 
politický dialóg s EP o demokratickej kontrole a súdržnosti externých akcií EÚ 
sa bude konať trikrát do roka. EP rovnako zdôraznil nedostatky Komisie pri plánovaní 
potrieb v tejto oblasti. 
Parlament navrhol značné zvýšenia týkajúce sa pomoci Palestíne (napríklad pomoc 
zraniteľným rodinám a pomoc poskytovateľom verejnej služby) a Kosovu (napríklad 
pomoc pri premene hospodárstva a zriaďovaní inštitúcií). S výnimkou financovania 
SZBP sa na Kosovo vyčlenilo 265 miliónov EUR a na Palestínu 300 miliónov EUR v 
záväzkoch, t. j. dvakrát viac ako pôvodne navrhovala Komisia v predbežnom návrhu 
rozpočtu. Niektoré sumy EP uložil do rezervy pre Irak do získania dodatočných 
informácií o využití týchto prostriedkov. 
Stredobodom diskusií počas rozpočtového postupu boli aj agentúry. Po 
zmierovacom konaní v druhom čítaní boli schválené spoločné vyhlásenia, ktoré boli 
zamerané na lepšie monitorovanie zriaďovania, rozvoja a financovania agentúr EÚ. 
Objem prostriedkov rozpočtových riadkov vyčlenený na financovanie 
decentralizovaných agentúr sa zvýšil o viac než 20 % a rozpočet Frontex-u sa 
zdvojnásobil v súlade so zámermi Parlamentu. 
Okruh 5 – administratívne výdavky – sa zvýšil o 4,4 %, najmä v dôsledku potrieb 
rozšírenia. Tzv. správa o preverovaní ľudských zdrojov Komisie, ktorú v roku 2006 
požadoval EP, bola predložená v apríli 2007. 
Treba mať na pamäti, že rozpočet na rok 2008 bol prvým, v ktorom boli výdavky na 
rast a zamestnanosť (okruh 1 – 44,9 % rozpočtu na rok 2008) vyššie ako 
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výdavky súvisiace s poľnohospodárstvom (okruh 2 – 42,6 % rozpočtu na rok 2008), 
a to o rok skôr, ako sa plánovalo v VFR a ešte pred zapracovaním dodatočného 
financovania projektu Galileo v okruhu 1a. Zatiaľ čo sa rozpočtové prostriedky 
v okruhu 2 v porovnaní s rokom 2007 znížili a presunuli sa na výdavky na rozvoj 
vidieka, rozpočtové prostriedky v okruhu 1 sa značne zvýšili. Počas rozpočtového 
postupu sa tiež otvorila otázka ročných zhrnutí  v súvislosti so spoločným 
hospodárením.  
Mottom Parlamentu bolo vytvoriť „rozpočet zameraný na výsledky“. Obe zložky 
rozpočtového orgánu analyzovali ABB/ABM a diskutovali o ich plnení. Parlament 
a Komisia zadali vypracovania štúdií a v marci 2009 bola schválená iniciatívna 
správa EP. 
V roku 2008 sa mobilizoval nástroj flexibility pre okruh 1a (Galileo) a na SZBP 
v celkovej výške 270 miliónov EUR. V prospech piatich štátov (Talianska, Malty, 
Portugalska, Španielska a Litvy) sa mobilizoval Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii vo výške 49 miliónov EUR. Pre Spojené kráľovstvo, Grécko, 
Slovinsko, Francúzsko a Cyprus sa z fondu solidarity uvoľnilo 281 miliónov EUR. 
 

VLASTNÝ ROZPOČET PARLAMENTU 
Čo sa týka vlastného rozpočtu Parlamentu, bol schválený pilotný projekt umožňujúci 
poskytovať poslancom individuálne tlmočnícke služby. V rozpočte EP sa podporila 
vôľa Parlamentu spĺňať environmentálne normy (certifikácia EMAS) a administratíva 
bola vyzvaná, aby tento proces urýchlila (následne bol tento proces ukončený). Boli 
vyčlenené rozpočtové prostriedky v súvislosti s očakávaným prijatím právneho 
základu financovania európskych politických nadácií. Boli vytvorené dve nové GR 
a schválili sa rozpočtové prostriedky na posilnenie služieb poslancom. 
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ROZPOČTOVÝ POSTUP NA ROK 2009 
Spravodajcovia:   Pani Jutta Haug (Oddiel III – Komisia) 

Pán Janusz Lewandowski (ostatné oddiely – ostatné inštitúcie) 
 

Rozpočtový postup na rok 2009 bol posledným postupom prijatým počas šiesteho 
legislatívneho obdobia EP. Rozpočet na rok 2009 bol stanovený na 133 846 
miliónov EUR v záväzkoch a 116 096 miliónov EUR v platbách (respektíve 1,03 % a 
0,89 % HND EÚ, t. j. 3 187 a 8 084 miliónov EUR pod úrovňou stanovenou v rámci 
stropov VFR). 
K hlavným otázkam, o ktorých sa diskutovalo v priebehu rokovaní, patrili tradičné 
predmety záujmu Parlamentu, ako sú nízke rezervy v okruhu 4, úroveň platieb a 
plnenie rozpočtu v oblasti politiky súdržnosti. Takisto sa ukázali nové potreby 
financovania, ako sú nástroj na zabezpečenie potravín a európsky plán obnovy 
zameraný na riešenie hospodárskeho poklesu. EP takisto zdôraznil potrebu 
primeraných zdrojov na realizáciu svojich priorít, ako je zmena klímy, 
konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť a spoločná prisťahovalecká politika. 
Parlament ostro kritizoval PNR kvôli jeho nízkej úrovni platieb v percentuálnom 
pomere k HND. Medzi rozpočtom na rok 2008, ktorý Parlament schválil v decembri 
2007, a PNR na rok 2009 došlo k bezprecedentnému 3-percentnému zníženiu 
úrovne platieb. Tieto zníženia sa dotkli najmä politiky súdržnosti, takisto však 
okruhov týkajúcich sa občianstva a vonkajších opatrení. Po kráteniach zo strany 
Rady Európsky parlament zvýšil úroveň všetkých okruhov nad úroveň PNR, pričom 
okruhy 1 a 3 profitovali z dodatočných navrhovaných platieb najviac. 
Napokon, platobné prostriedky v rámci rozpočtu na rok 2009 predstavovali mierny 
nárast nad úroveň konečného rozpočtu na rok 2008 (t. j. vrátane opravných 
rozpočtov prijatých v roku 2008). Ako základnú podmienku dohody o rozpočte 
Európsky parlament požadoval urýchlenie a zjednodušenie čerpania 
prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov. Toto bolo formálne 
schválené spoločným vyhlásením o vykonávaní politiky súdržnosti, v súvislosti s 
ktorou boli požadované primerané nadväzné opatrenia na politickej a technickej 
úrovni. EP a Rada takisto vyzvali Komisiu, aby urýchlene zhodnotila najdôležitejšie 
aspekty riadiacich a kontrolných systémov s cieľom umožniť začatie dočasných 
platieb. Navyše v jednostrannom vyhlásení Európsky parlament vyjadril obavy 
nad nízkou úrovňou plnenia rozpočtu a platieb na politiku súdržnosti, čo Európskej 
únii neumožňuje čeliť existujúcim výzvam, najmä v kontexte hospodárskej krízy.  
Pokiaľ ide o príspevok EÚ k európskemu plánu na oživenie hospodárstva, ktorý 
predstavoval približne 30 miliárd EUR, EP podporil revíziu VFR s cieľom poskytnúť 
hospodárstvu dodatočný stimul vo výške 5 miliárd EUR (mal by sa financovať z 
nevyčerpaných prostriedkov). Tieto finančné prostriedky boli vyčlenené na 
energetické projekty v rámci okruhu 1. V rámci okruhu 2 bolo financovanie vyčlenené 
na širokopásmový prístup k internetu vo vidieckych oblastiach a posilnenie opatrení 
týkajúcich sa „nových výziev“ definovaných v kontexte preskúmania stavu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. So zreteľom na tento bod bola počas trialógu v apríli 
2009 dosiahnutá dohoda. 
Čo sa týka okruhu 4, Komisia uznala, že schopnosť EÚ reagovať na nečakané krízy 
bola pomerne obmedzená, a zaviazala sa k vykonaniu celkového hodnotenia situácie 
v rámci okruhu 4 v súlade s výzvou Parlamentu. Táto hodnotiaca správa sa očakáva 
do septembra 2009.  
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EP dosiahol dohodu o financovaní nástroja na zabezpečenie potravín, ktorej 
účelom je poskytnutie rýchlej reakcie na prudko stúpajúce ceny v rozvojových 
krajinách. Dohodlo sa financovanie nástroja na zabezpečenie potravín nie z okruhu 
2, ale z okruhu 4. Bola stanovená suma vo výške 1 miliardy EUR na trojročné 
obdobie (2008 – 2010) a aby sa zabránilo ohrozeniu existujúcich opatrení a priorít, 
bude sa financovať z rezervy núdzovej pomoci, pričom jej strop na rok 2008 sa zvýši 
úpravou MID, mobilizáciou nástroja flexibility a presunom neplánovaného balíka 
nástroja stability. V spoločnom vyhlásení o nástroji na zabezpečenie potravín sa 
takisto nachádzala výzva adresovaná Komisii, aby zabezpečila jednotnosť a 
komplementárnosť s Európskym rozvojovým fondom (ERF). 
Čo sa týka agentúr, v spoločnom vyhlásení sa požadovalo urýchlené vytvorenie 
medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá napokon vznikla v decembri 2008. 

Parlament rozhodol, že viac zviditeľní určité opatrenia EÚ tým, že vytvorí osobitné 
rozpočtové riadky určené na zmenu klímy, iniciatívu Small Business Act, Gruzínsko, 
stratégiu EÚ pre oblasť Baltského mora, prispôsobenie rybolovnej flotily nárastu cien 
paliva. 

Navyše útvarom Komisie bol v ranej fáze oznámený zámer Parlamentu v súvislosti s 
pilotnými projektmi a prípravnými opatreniami s cieľom zabezpečiť plynulejší a 
lepšie načasovaný proces rozhodovania o týchto bodoch. 

 

VLASTNÝ ROZPOČET PARLAMENTU 
Pokiaľ ide o vlastný rozpočet EP, rok 2009 bol rokom rôznych úprav rozpočtu 
zameraných na dôležité štatutárne zmeny, t. j. zavedenie štatútu poslanca, nový 
režim pre parlamentných asistentov, ako aj zrušenie rozpočtových prostriedkov 
pôvodne plánovaných v súvislosti s určitými ustanoveniami Lisabonskej zmluvy.  
Takisto boli prijaté opatrenia so zreteľom na voľby v roku 2009, najmä čo sa týka 
komunikačných činností. Zároveň bol iniciovaný pilotný projekt v oblasti „zlepšenej 
spolupráce“ medzi COBU a predsedníctvom Parlamentu. Navyše bol po prvý raz na 
žiadosť výboru BUDG predložený rozsiahly („analytický“) prehľad stavu 
zamestnancov ako základ pre diskusiu. 
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PRÍLOHA 1 
 

PREHĽAD ROČNÝCH ROZPOČTOV 
 

 
 
 



 

Page 48 of 63 

2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
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Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
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Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
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Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (ZOSTAVOVANIE ROZPOČTU PODĽA ČINNOSTÍ)/ABM(RIADENIE 
ROZPOČTU PODĽA ČINNOSTÍ) 

Hlavným účelom zostavovania rozpočtu podľa činností (ABB) je zaviesť koncepcie výkonnostného 
rozpočtovania a poskytnúť rámec na uskutočnenie politických priorít a cieľom Komisie.  
ABB je uceleným riadením rozpočtu a financovania založeným na činnostiach, ktoré úzko súvisia 
s politickými prioritami a cieľmi Komisie. Zdroje sa prideľujú a riadia podľa vopred určených politických 
priorít. Existuje 270 činností zoskupených do 31 politických oblastní. 
Podľa Komisie je riadenie rozpočtu podľa činností (ABM) „zamerané na spoločné prijímanie rozhodnutí 
o politických prioritách a príslušných zdrojoch na každej úrovni organizácie. Umožňuje to prideľovanie 
zdrojov na politické priority a, naopak, aby sa rozhodnutia o politických prioritách prijímali za plnej 
informovanosti o súvisiacich požiadavkách na zdroje“. ABM združuje strategické plánovanie 
a rozpočtovanie, prevádzkové plánovanie a riadenie, dohľad a výkazníctvo, hodnotenie a vnútorný audit. 
Nástrojom, ktorý je potrebný na dôsledné a systematické sústredenie všetkých týchto prvkov, je cyklus 
strategického plánovania (SPP). 
 

AGENTÚRY 

Agentúry EÚ sú orgánmi, ktoré majú jasnú právnu subjektivitu a na ktoré sa môžu za určitých okolností 
preniesť právomoci plnenia rozpočtu. Rozpočtový orgán im jednotlivo udeľuje absolutórium. Existujú dva 
hlavné druhy agentúr. 
Výkonné agentúry sú právnické osoby podľa právnych predpisov Spoločenstva vytvorené rozhodnutím 
Komisie, na ktoré môžu byť delegované právomoci realizovať celý program alebo časť programu alebo 
projektu Spoločenstva, v mene Komisie a na jej zodpovednosť, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 
58/2003 z 19. decembra 2002. 
Decentralizované (alebo regulačné či tradičné) agentúry nie sú na rozdiel od výkonných agentúr pod 
priamou kontrolou Komisie, ale pod kontrolou príslušného členského štátu prostredníctvom 
správnej/výkonnej rady. Decentralizovaná agentúra Spoločenstva má vlastnú právnu subjektivitu. 
Zriaďuje sa aktom sekundárnej legislatívy s cieľom vykonávať technické, vedecké alebo riadiace úlohy, 
ktoré sú v príslušnom akte Spoločenstva úzko vymedzené. V súčasnosti existuje približne 20 tradičných 
agentúr. 
 

ROČNÉ ZHRNUTIA 

Ročné zhrnutia súvisia s kohéznymi (štrukturálne fondy a kohézny fond) a poľnohospodárskymi 
politikami. Zatiaľ čo podľa článku 274 Zmluvy o ES je za plnenie rozpočtu zodpovedná Európska komisia, 
približne 80 % celkových výdavkov (poľnohospodárska a štrukturálna pomoc) spravujú členské štáty 
(takzvané „spoločné riadenie“). Právna povinnosť  (MID a nariadenie o rozpočtových pravidlách) 
členských štátov vypracúvať na príslušnej národnej úrovni ročné zhrnutie dostupných auditov je 
zameraná na zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov, ako aj zvýšenie zodpovednosti členských 
štátov. Predloženie ročných zhrnutí bolo povinné po prvýkrát 15. februára 2008 (za rok 2007). Na 
porovnanie „vyhlásenia o národnom hospodárení“, ktorých zástancom je Európsky parlament, sú stále 
dobrovoľnými iniciatívami niekoľkých členských štátov. 
 

REFORMA SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY (SPP) 

Základným cieľom SPP zavedenej v roku 1962 bolo zabezpečiť dodávku potravín pomocou politiky 
podpory cien a neobmedzených výkupných záruk.  
Potom, ako SPP začala produkovať čoraz viac prebytkov, sa od roku 1988 uskutočnili viaceré reformy. 
Reforma z roku 1992 bola bodom obratu a nahradila systém ochrany cien systémom kompenzačnej 
vývoznej podpory. 
Reforma z roku 2003 zaviedla tieto nové zásady: 
– oddelenie pomoci od výrobných objemov (niektorá pomoc sa udeľuje jedinou fixnou platbou), 
– krížové plnenie, ktoré podmienilo jednotné platby celým radom kritérií týkajúcich sa životného 
prostredia, verejného zdravia a životných podmienok zvierat, 
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– modulácia umožňujúca presun prostriedkov z prvého piliera SPP (politika a pomoc trhu) do druhého 
piliera (rozvoj vidieka), 
– mechanizmus finančnej disciplíny (stanovujúci strop výdavkov na podporu trhu a priamej pomoci 
v období 2007–2013). 
Dňa 20. novembra 2008 dosiahli ministri poľnohospodárstva štátov EÚ politickú dohodu o preskúmaní 
stavu SPP. Dohodou sa súčasne z mnohými inými opatreniami ruší vyňatie ornej pôdy z produkcie, 
zvyšujú kvóty na mlieko až po ich úplné zrušenie v roku 2015 a zásahy na trhu sa premieňajú na osobitnú 
bezpečnostnú sieť a zvýšenú moduláciu. 
 

SZBP:  SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA 
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola vytvorená ako druhý pilier Európskej únie 
a riadi sa hlavou V Zmluvy o Európskej únii (EÚ) podpísanej v Maastrichte v roku 1992. V Amsterdamskej 
zmluve, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1999, boli zavedené mnohé zmeny a odvtedy sa v SZBP mnohé 
zmenilo. Bolo odsúhlasené začleniť Európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP) do celkového 
rámca SZBP. Európska rada, ktorá zasadala 14.–15. decembra 2001 v Laekene, prijala vyhlásenie 
o operačnej spôsobilosti EBOP a oficiálne potvrdila, že Únia môže uskutočňovať niektoré operácie 
krízového riadenia. 
V článku 21 Amsterdamskej zmluvy sa predsedníctvo vyzýva, aby konzultovalo s Parlamentom 
o hlavných aspektoch a základných rozhodnutiach SZBP. Európsky parlament môže predkladať otázky 
Rade alebo jej môže dávať odporúčania. 
Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 požaduje od členských štátov vypracovanie ročných 
dokumentov pre Radu o hlavných aspektoch a základných rozhodnutiach SZBP vrátane finančných 
dôsledkov na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Parlament poskytuje priamu odpoveď Rade 
prostredníctvom svojej výročnej správy a uznesení o SZBP. Tento politický dialóg bol zavŕšený 
spoločnými konzultačnými schôdzami aspoň päťkrát ročne, ktoré sa spomínajú v článku 43 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006. 
Okrem toho sa v článku 42 MID zaviedlo toto rozčlenenie rozpočtu na SZPB: 
– operácie krízového riadenia, predchádzanie konfliktom, riešenie a stabilizácia, monitorovanie a 
uplatňovanie mierových a bezpečnostných postupov, 
– nešírenie zbraní a odzbrojenie, 
– mimoriadne opatrenia, 
– prípravné a následné opatrenia, 
– osobitní predstavitelia EÚ. 
Stanovuje sa v ňom aj osobitný strop pre SZBP (1,74 miliardy EUR na obdobie 2007–2013), pričom 
výdavky na mimoriadne opatrenia sú počas tohto obdobia obmedzené na 20 % tejto sumy. 
 

NOVÁ SUSEDSKÁ POLITIKA (ESP) 

Cieľom európskej susedskej politiky (ESP) je nadväzovať osobitné vzťahy so susediacimi štátmi vo 
východnej Európe, južnom Stredomorí a na severnom Kaukaze, v prípade ktorých sa neuvažuje o ich 
pristúpení. 
ESP sa zameriava na podporu demokracie, slobody, prosperity, bezpečnosti a stability a opera sa 
o existujúce vzťahy s rôznymi susediacimi štátmi. Táto politika sa uskutočňuje dvojstrannými akčnými 
plánmi, dohodami o partnerstve a spolupráci (DPS) a euro-stredomorskými dohodami o pridružení. 
Susediace štáty majú výhody z finančnej a technickej pomoci, najmä prostredníctvom nástroja 
európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) na obdobie 2007–2013 (ktorý nahradil programy TACIS 
a MEDA z obdobia 2000–2006, ale stále sa ako ústredný motív rozlišuje medzi „východným“ a „južným“ 
susedstvom EÚ). 
Pri žiadnej z prípravných fáz akčných plánov sa nekonzultuje s Parlamentom. Jeho významné 
legislatívne, rozpočtové a kontrolné právomoci mu však umožňujú zohrávať dôležitú úlohu. 
 
 
 

EURÓPSKY PAKT PRE MLÁDEŽ 
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Európsky pakt pre mládež je politickým nástrojom, ktorý v marci roku 2005 schválila Európska rada ako 
súčasť Lisabonskej stratégie, ktorá má za cieľ premeniť Európu na najkonkurencieschopnejšiu znalostnú 
ekonomiku na svete.  
Pakt pre mládež je jednotnejším a premyslenejším prístupom k problémom mládeže a jeho cieľom je 
podpora účasti všetkých mladých ľudí na vzdelávaní, zamestnanosti a v spoločnosti. Po prvýkrát sa 
politika pre mládež prejavila na úrovni EÚ tak viditeľne. 
 

GALILEO A ETI(EURÓPSKY TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT) 

Galileo je európska iniciatíva za globálny systém satelitnej navigácie, ktorý bude poskytovať veľmi 
presné globálne lokalizačné služby pod civilnou kontrolou. Okrem poskytovania nezávislých služieb 
navigácie a lokalizácie bude Galileo zároveň interoperabilný s dvoma ďalšími globálnymi systémami 
satelitnej navigácie GPS a GLONASS. Plne funkčný systém Galileo bude pozostávať z 30 satelitov 
a príslušnej pozemnej infraštruktúry. 
Projekt, ktorý sa zrodil v roku 2000, bol rozdelený do troch fáz, pričom prvá z nich je financovaná 
z verejných fondov a druhá a tretia (výstavba a spustenie) súkromnými združeniami. Projekt zlyhal 
z dôvodu neúspechu pri koncesných rokovaniach so súkromným sektorom na začiatku roku 2007. 
S cieľom zachrániť projekt sa EP a Rada v novembri 2007 rozhodli financovať spustenie výhradne 
z prostriedkov EÚ vo výške 3,4 miliardy EUR so schodkom 2,4 miliardy EUR. Európsky systém rádiovej 
satelitnej navigácie by mal byť funkčný od roku 2013. Kompromisom sa odložilo rozhodnutie o verejno-
súkromnom partnerstve pri prevádzke systému až na obdobie po roku 2013.  
Poslaním ETI  je zvyšovať a zhodnocovať inovačnú kapacitu a schopnosti aktérov z oblasti vyššieho 
vzdelávania, výskumu, obchodu a podnikania z EÚ a mimo nej prostredníctvom vytvárania vysoko 
integrovaných znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS). 
Úhrnom sa na projekt Galileo a na Európsky technologický inštitút (ETI) v rámci viacročného finančného 
rámca na obdobie do roku 2013 vyčlenilo 3,7 miliardy EUR. ETI bude financovať výhradne Spoločenstvo. 
 

LISABONSKÁ A GÖTEBORSKÁ STRATÉGIA 

Lisabonská stratégia bola schválená na zasadnutí Európskej rady v marci 2000. Jej cieľom je pretvoriť 
Európsku úniu na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete schopnú 
zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj 
sociálnu súdržnosť do roku 2010. Na samite v Göteborgu v júni 2001 bol pridaný posledný cieľ – trvalo 
udržateľný rozvoj. 
Lisabonská stratégia tak má tri piliere: 
– hospodársky pilier, ktorý pripravuje prechod na konkurencieschopnú znalostnú ekonomiku, 
– sociálny pilier zameraný na modernizáciu európskeho sociálneho modelu investíciami do ľudských 
zdrojov a bojom proti sociálnemu vylúčeniu a  
– environmentálny pilier, ktorý bol doplnený na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu. 
Bol vytvorený zoznam cieľov. Vzhľadom na to, že hospodárska súťaž je takmer výhradne v právomoci 
členských štátov, sa zaviedla otvorená metóda koordinácie (OMC) s národnými akčnými plánmi. 
Preskúmanie v polovici obdobia z roku 2005 zvýraznilo slabé výsledky. Lisabonská stratégia bola 
prepracovaná a zamerala sa na dosiahnutie výraznejšieho a trvalého rastu a vytvorenie väčšieho 
množstva kvalitnejších pracovných miest a koordinácia procesov sa zjednodušila prostredníctvom 
integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť.  
 

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (VFR) NA OBDOBIE 2007 – 2013  

 pozri časť 2, čo s týka technickej úpravy finančných výhľadov, okruhov a nástrojov zlepšovania 
flexibility, ako napríklad nástoj flexibility, fond solidarity, rezerva núdzovej pomoci   
 
 
 

PROGRAM PEACE II PRE SEVERNÉ ÍRSKO 

Program PEACE II je zameraný na posilnenie mierového procesu v Severnom Írsku 
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poskytovaním prostriedkov v rámci cieľa 1 štrukturálnych fondov (obdobie 2000–2006), ktoré sú 
zamerané na rozvoj a štrukturálne prispôsobenie regiónov so zaostávajúcim rozvojom, t. j. regiónov 
s priemerným HDP na obyvateľa menej ako 75 % priemeru Európskej únie. 

Podobne ako jeho predchodca – program PEACE I (1995–1999) – má tento program za úlohou 
podporovať prechod k mierovej, stabilnej spoločnosti a podnecovať zmierenie v regióne. 
 

PILOTNÉ PROJEKTY A PRÍPRAVNÉ AKCIE 

V článku 49 bode 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa pilotné projekty / schémy a prípravné 
akcie vymedzujú takto:  
– pilotné projekty majú experimentálnu povahu a sú určené na testovanie uskutočniteľnosti akcie a jej 
užitočnosti. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu na najviac dva po 
sebe nasledujúce rozpočtové roky;  
– prípravné akcie v oblasti vykonávanie zmlúv majú za úlohu pripravovať návrhy s cieľom schválenia 
budúcich akcií. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu najviac na tri po 
sebe nasledujúce rozpočtové roky. 
Je tiež potrebné aby bolo k PNR priložené hodnotenie výsledkov existujúcich projektov/akcií a plánované 
následné kroky. 
V medziinštitucionálnej dohode sa predpokladá, že pri príprave PNR Komisia zohľadní: „možnosť začať 
nové politiky prostredníctvom pilotných projektov a/alebo nových prípravných akcií“. Celková výška 
rozpočtových prostriedkov na pilotné projekty sa obmedzuje na 40 miliónov EUR v rozpočtovom roku. 
Na prípravné akcie je táto výška obmedzená na 50 miliónov EUR pre nové akcie a na všetky akcie sa 
môže vyčleniť úhrnom 100 miliónov EUR. 
 

ÚROVEŇ NEVYČERPANÝCH VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 
(RAL) 

RAL je francúzska skratka pre „Reste à liquider” a označujú sa ňou rozpočtové prostriedky, ktoré treba 
použiť (utratiť). Z technického hľadiska sú to nevyplatené viazané rozpočtové prostriedky. Sú výsledkom 
existencie rozpočtových prostriedkov určených na rozpočtovanie viacročných intervencií. Treba rozlišovať 
medzi normálnymi a abnormálnymi RAL. 
 

HODNOTA ZA PENIAZE 

Hodnotu za peniaze možno definovať ako vzťah medzi hodnotou napríklad produktu alebo verejnej 
intervencie a množstvom vynaložených peňazí. 
Na úrovni EP je tzv. prístup „hodnoty za vynaložené prostriedky“ inovačným prvkom rozpočtového 
postupu na rok 2007, ktorého cieľom je zaistiť lepšie hodnotenie programov EÚ a lepšiu kontrolu plnenia 
rozpočtu v súlade s prioritami Európskeho parlamentu a jeho inštitucionálnymi výsadami. S Komisiou bolo 
následne dohodnuté spoločné vyhlásenie o riadnom plnení rozpočtu, v ktorom sa zdôrazňuje základný 
cieľ tohto rozpočtového postupu, ktorým je dosiahnuť zvýšenú hodnotu za vynaložené prostriedky pre 
občanov EÚ a reagovať na problémy, ktorým čelí EÚ prostredníctvom čo najlepšieho využitia zdrojov. 
Tento pojem je tiež prepojený s riadením založeným na činnostiach (Activity-Based Management - ABM), 
ktoré má umožniť ucelený pohľad na výkonnosť a náklady rôznych oblastí politiky vrátane prevádzkových 
a administratívnych zdrojov. 
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