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PRÍJMY ÚNIE

Rozpočet EÚ je financovaný hlavne z vlastných zdrojov (99 %). Ročné príjmy musia
úplne pokrývať ročné výdavky. Rozpočtové príjmy určuje Rada po konzultácii s Európskym
parlamentom. Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov musia ratifikovať členské štáty.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 311 a článok 332 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 106a a 171
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

— Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov
Európskej únie[1], nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým
sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej
únie[2], a nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a
postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na
DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť[3]. Po
schválení tieto právne akty nadobudli účinnosť 1. októbra 2016 a uplatňujú sa retroaktívne
od 1. januára 2014.

CIEĽ

Zabezpečiť Európskej únii finančnú nezávislosť v medziach rozpočtovej disciplíny.

FUNGOVANIE

Zatiaľ čo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) malo od začiatku zabezpečené vlastné
zdroje, Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú
energiu (Euratom) boli spočiatku financované z príspevkov členských štátov. Rozhodnutie o
vlastných zdrojoch z 21. apríla 1970 zabezpečilo EHS vlastné zdroje. Vlastné zdroje na pokrytie
ročných platobných rozpočtových prostriedkov sú v súčasnosti obmedzené na najviac 1,20 %
hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. V praxi súčasný viacročný finančný rámec (VFR) na
roky 2014 – 2020 stanovuje strop približne na úrovni 1 % HND EÚ. Keďže rozpočet musí byť
vyrovnaný, výdavky sú takisto obmedzené týmto stropom.

[1]Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
[2]Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 29.
[3]Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39.
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PRÍJMY

1. „Tradičné“ vlastné zdroje
Tvoria ich clá, poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru a izoglukózy. Tieto
zdroje boli vytvorené na základe rozhodnutia z roku 1970 a odvtedy sa aj neprestajne vyberajú.
V roku 2015 predstavovali „tradičné“ vlastné zdroje 12,8 % celkových príjmov.
2. Vlastný zdroj založený na DPH
V súčasnosti ho predstavuje percentuálny podiel odhadovanej DPH vybranej členskými štátmi,
ktorý sa odvádza Únii. Hoci bol tento zdroj ustanovený rozhodnutím z roku 1970, nevyužíval
sa až do roku 1979, keď sa harmonizovali systémy DPH v členských štátoch. V roku 2015
predstavoval zdroj z DPH 12,3 % celkových príjmov.
3. Vlastný zdroj založený na HND
Tento vlastný zdroj pozostáva z odvodu z HND členských štátov vyjadreného jednotnou
percentuálnou sadzbou, ktorá sa stanovuje každý rok v rámci rozpočtového postupu, a bol
vytvorený rozhodnutím Rady 88/376/EHS. Pôvodne sa mal vyberať len vtedy, ak by ostatné
vlastné zdroje nepokryli výdavky v plnej miere, v súčasnosti však financuje väčšinu rozpočtu
EÚ. Zdroj založený na HND sa od roku 1980 strojnásobil a v roku 2015 predstavoval 68,9 %
príjmov EÚ.
4. Iné príjmy a zostatok prenesený z predchádzajúceho roka
Medzi iné príjmy patria dane z miezd pracovníkov EÚ, príspevky krajín, ktoré nie sú
členmi EÚ, na niektoré programy EÚ a pokuty zaplatené podnikmi, u ktorých sa zistilo
porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže alebo iných právnych predpisov. Zostatok z každého
rozpočtového roka sa v prípade prebytku prenáša ako príjem do rozpočtu na nasledujúci rok.
Iné príjmy, zostatky a technické úpravy v roku 2015 predstavovali 6 % celkových príjmov.
5. Korekčné mechanizmy
Súčasťou terajšieho systému vlastných zdrojov je aj korekcia rozpočtových nerovnováh medzi
príspevkami členských štátov. Korekcia pre Spojené kráľovstvo odsúhlasená v roku 1984
spočíva v znížení príspevku Spojeného kráľovstva o dve tretiny rozdielu medzi jeho príspevkom
(s výnimkou tradičných vlastných zdrojov) a tým, čo dostáva späť z rozpočtu. Táto korekcia
bola v roku 2007 upravená s cieľom postupne vyňať z tohto výpočtu nepoľnohospodárske
výdavky v členských štátoch, ktoré pristúpili v roku 2004 a neskôr. Túto korekciu financujú
všetky ostatné členské štáty s výnimkou Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska, ktorých
príspevky na financovanie korekcie pre Spojené kráľovstvo sú znížené. Nemecko, Holandsko,
Rakúsko a Švédsko mali v rokoch 2007 – 2013 prospech aj zo zníženej sadzby odvodu z DPH a
Holandsko a Švédsko mali v tom istom období prospech aj zo zníženia ich príspevkov z HND.
Pokiaľ ide o korekčné mechanizmy v súčasnosti, pokračuje sa v súčasnom korekčnom
mechanizme pre Spojené kráľovstvo a jeho financovaní, ako aj v znížených sadzbách
uplatňovaných na vlastný zdroj založený na DPH na obdobie 2014 – 2020 pre Nemecko,
Holandsko a Švédsko (0,15 %) a hrubom znížení ročného príspevku z HND v období 2014
– 2020 pre Dánsko (130 miliónov EUR), Holandsko (695 miliónov EUR) a Švédsko (185
miliónov EUR) a v období 2014 – 2016 pre Rakúsko (30 miliónov EUR v roku 2014, 20
miliónov EUR v roku 2015 a 10 miliónov EUR v roku 2016). Pokiaľ ide o náklady na
výber tradičných vlastných zdrojov, percentuálny podiel, ktorý si členské štáty môžu ponechať
bol znížený z 25 % na 20 %. Najnovšia úprava systému vlastných zdrojov sa týka zmeny
vykonávacieho rozhodnutia, na základe ktorej budú mať členské štáty možnosť oddialiť až do 1.
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septembra nasledujúceho roka sprístupnenie mimoriadne vysokých súm vyplývajúcich z úprav
vlastných zdrojov založených na DPH a HND.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V uplynulých rokoch Parlament vo viacerých uzneseniach (napr. v uznesení zo 17. decembra
2014 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev) poukazoval na problémy so
systémom vlastných zdrojov, najmä čo sa týka jeho prílišnej zložitosti. Predložil návrhy na
zabezpečenie finančnej nezávislosti Únie a na zjednodušenie výberu príjmov a zvýšenie jeho
transparentnosti a demokratickosti.
V Lisabonskej zmluve sa uvádza, že rozpočet by mal byť úplne financovaný z vlastných zdrojov,
a Rade sa udeľuje právomoc jednomyseľne prijať po konzultácii s Parlamentom rozhodnutie
o systéme vlastných zdrojov Únie vrátane možnosti vytvoriť nové kategórie vlastných zdrojov
a zrušiť existujúce kategórie. Každé takéto rozhodnutie budú musieť ratifikovať členské štáty.
Vykonávacie opatrenia týkajúce sa takéhoto rozhodnutia však môže Rada odteraz prijať až
po získaní súhlasu Parlamentu. Možno to považovať za krok smerom k rozšíreniu metódy
Spoločenstva na oblasť vlastných zdrojov Únie.
V nadväznosti na nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy Parlament opakovane požadoval
dôkladnú reformu systému vlastných zdrojov, napríklad v uznesení z 15. apríla 2014
o rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup.
Parlament vo svojom legislatívnom uznesení zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady
o  systéme vlastných zdrojov zdôraznil význam skupiny na vysokej úrovni pre vlastné
zdroje, ktorá bola vytvorená na naliehanie Parlamentu počas rokovaní o VFR na roky 2014
– 2020, pričom ju vyzval, aby konala. Táto skupina na vysokej úrovni, ktorá je zložená zo
zástupcov Parlamentu, Rady a Komisie a ktorej predsedá Mario Monti, uskutočnila všeobecné
preskúmanie systému vlastných zdrojov v spolupráci s národnými parlamentmi.
Montiho skupina predložila svoju záverečnú správu v januári 2017. Skupina počas dvoch rokov
zohľadňovala transparentnejšie, jednoduchšie, spravodlivejšie a demokraticky zodpovednejšie
spôsoby financovania Európskeho rozpočtu. Hlavným záverom je, že rozpočet EÚ potrebuje
reformu, a to ako na strane príjmov, tak aj výdavkov, na riešenie súčasných výziev a na
dosiahnutie hmatateľných výsledkov pre európskych občanov. S cieľom čiastočne nahradiť
príspevky založené na HND uvádza skupina nové možné zdroje, ktoré by boli založené
na uhlíkovej dani, spoločnej dani z paliva alebo inej formy energie, environmentálnej dani,
spoločnej dani z príjmov právnických osôb, na reformovanej DPH alebo na zdanení finančného
sektora. Tieto odporúčania sú zlučiteľné so zmluvami a mohli by sa vykonávať v rámci
budúceho VFR.
Výsledky práce skupiny na vysokej úrovni sa teraz posudzujú, aby sa prípadné reformy mohli
začať uplatňovať v období ďalšieho VFR. V záverečnej správe sa uvádza, že „vystúpenie
Spojeného kráľovstva z EÚ povedie k zastaveniu korekčného mechanizmu Spojeného
kráľovstva a s tým súvisiacich „rabatov z rabatov“ (odporúčanie č. 7, s. 13).
Parlament vo svojom uznesení zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na
roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie, Parlament
vyzval Komisiu, aby do konca roka 2017 predložila ambiciózny balík predpisov o vlastných
zdrojoch od roku 2021, pričom jeho hlavnými zásadami budú jednoduchosť, spravodlivosť a
transparentnosť. Parlament vo svojom uznesení z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014
– 2020 v polovici obdobia zdôraznil potrebu znížiť podiel príspevkov z HND a vyzval k tomu,
aby sa zdroj z DPH buď zásadne zreformoval, alebo celkom zrušil. Parlament rovnako vyzval

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//SK.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//SK.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2014-0378.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2014-0432.
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf.
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2016-0309.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//SK.
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na zavedenie jedného alebo viacerých nových vlastných zdrojov, ako aj na postupné zrušenie
všetkých foriem korekcií. Po prijatí revízie viacročného finančného rámca v polovici obdobia
pripravuje Výbor pre rozpočet strategické iniciatívne správy o VFR na obdobie po roku 2020 a
vlastných zdrojoch, v ktorých budú posúdené odporúčania Montiho správy. Prijatie týchto správ
je naplánované na začiatok roka 2018.
Minna Ollikainen
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//SK.#BKMD-15
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