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VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC

Doteraz bolo naplánovaných päť viacročných finančných rámcov (VFR). Lisabonskou
zmluvou sa VFR zmenil z medziinštitucionálnej dohody na právne záväzný akt. Viacročným
finančným rámcom, ustanoveným na obdobie najmenej piatich rokov, sa musí zabezpečiť,
aby sa výdavky Únie čerpali systematickým spôsobom a v medziach jej vlastných zdrojov,
a poskytujú sa ustanovenia, s ktorými musí byť ročný rozpočet Únie v súlade, čím sa položil
základný kameň finančnej disciplíny.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

— Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1].

— Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom
hospodárení[2] z 2. decembra 2013.

SÚVISLOSTI

V osemdesiatych rokoch 20. storočia dochádzalo vo vzťahoch medzi inštitúciami ku konfliktom
v dôsledku rastúceho nesúladu medzi zdrojmi a požiadavkami. Koncepcia viacročného
finančného výhľadu bola vypracovaná ako pokus zmierniť konflikt, posilniť rozpočtovú
disciplínu a zlepšiť plnenie prostredníctvom lepšieho plánovania. Prvá medziinštitucionálna
dohoda (MID) bola uzatvorená v roku 1988. Obsahovala finančný výhľad na roky 1988 –
1992, ktorý sa tiež označuje ako balík opatrení Delors I a ktorého cieľom bolo poskytnutie
zdrojov potrebných na plnenie rozpočtu Jednotného európskeho aktu. Nová MID bola schválená
29. októbra 1993 spolu s finančným výhľadom na roky 1993 – 1999 (balík opatrení Delors II),
ktorý umožnil zdvojnásobiť prostriedky štrukturálnych fondov a zvýšiť strop pre vlastné zdroje
(1.5.1). Tretia MID o finančnom výhľade na roky 2000 – 2006, známa tiež ako Agenda 2000,
bola podpísaná 6. mája 1999 a jednou z jej hlavných úloh bolo zabezpečiť potrebné zdroje na
financovanie rozšírenia (6.3.1). Štvrtá MID, pokrývajúca roky 2007 – 2013, bola schválená
17. mája 2006.
Lisabonskou zmluvou sa viacročný finančný rámec zmenil z medziinštitucionálnej dohody na
právne záväzný akt. Okrem toho, že VFR stanovuje „výšky súm ročných stropov pre viazané
rozpočtové prostriedky podľa kategórií výdavkov a ročný strop pre výdavkové rozpočtové
prostriedky“, sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie uvádza, že takisto „ustanoví akékoľvek
iné ustanovenia potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu“. Nariadenie o VFR
dopĺňa MID týkajúca sa rozpočtovej disciplíny, spolupráce v rozpočtových otázkach a riadneho

[1]Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
[2]Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_6.3.1.pdf
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finančného hospodárenia. Piaty a súčasný VFR na roky 2014 – 2020 bol schválený 2. decembra
2013. Súčasný VFR bol prvým, ktorý sa prijímal podľa nových ustanovení Lisabonskej
zmluvy, podľa ktorých Rada, konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, musí
jednomyseľne prijať nariadenie o VFR po získaní súhlasu Parlamentu.

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC NA ROKY 2014 – 2020

Komisia vo svojom pozmenenom návrhu zo 6. júla 2012 navrhla, aby sa na roky 2014 – 2020
zvýšil strop pre viazané rozpočtové prostriedky na 1 033 miliárd EUR (1,08 % HND EÚ) a strop
pre platobné rozpočtové prostriedky na 988 miliárd EUR (1,03 % HND EÚ). S ohľadom na
súčasnú ekonomickú situáciu dosiahli predsedovia Komisie, Parlamentu a Rady 27. júna 2013
politickú dohodu o balíku opatrení súvisiacich s VFR, v ktorom sa celkový strop pre viazané
rozpočtové prostriedky znížil na 960 miliárd EUR (1,00 % HND EÚ) a pre platobné rozpočtové
prostriedky na 908 miliárd EUR (0,95 % HND EÚ). Parlament vo svojom uznesení z 3. júla
2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 pripomenul, že
prijatie nariadenia o VFR a novej MID je spojené s prijatím opravných rozpočtov potrebných
na poskytnutie dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2013,
s politickou dohodou o právnych základoch príslušných viacročných programov a so zriadením
skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje.
Po splnení týchto podmienok Parlament 19. novembra 2013 udelil súhlas s návrhom nariadenia
a Rada 2. decembra 2013 prijala nariadenie o VFR (nariadenie Rady č. 1311/2013) na roky
2014 – 2020. Dňa 21. apríla 2015 bolo nariadenie Rady č. 1311/2013 zmenené nariadením Rady
2015/623, ktorým sa nevyužité viazané rozpočtové prostriedky z roku 2014 v podokruhu 1b,
okruhu 2 a okruhu 3 (vyše 21 miliárd EUR v bežných cenách) presunuli do nasledujúcich rokov
(2015, 2016 a 2017).
Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia o VFR sa vyžaduje, aby Komisia každoročne, pred
rozpočtovým postupom na rok n+1, vykonávala technickú úpravu VFR v súlade s vývojom
HND a cien v EÚ a výsledky oznámila Parlamentu a Rade.
Komisia prijala 30. júna 2016 správu o technickej úprave VFR na rok 2017 v súlade s vývojom
HND EÚ a úpravou balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti. Výsledkom tejto
technickej úpravy je, že celkové viazané rozpočtové prostriedky (155 631 mil. EUR) predstavujú
1,04 % HND EÚ a celkové platobné rozpočtové prostriedky (142 906 mil. EUR) predstavujú
0,95 % HND EÚ. HND na rok 2017 odhaduje na 14 989 356 miliónov EUR v bežných cenách
pre EÚ-28.

Viacročný finančný rámec (EÚ-28) upravený pre
rok 2017 (v miliónoch EUR a bežných cenách)

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ
PROSTRIEDKY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu

2014-2020
1. Inteligentný a inkluzívny
rast 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Udržateľný rast: prírodné
zdroje 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

z toho: výdavky súvisiace
s trhom a priame platby 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Bezpečnosť a občianstvo 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Globálna Európa 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Administratíva 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
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z toho: administratívne
výdavky inštitúcií 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompenzácie 29 0 0 0 0 0 0 29
VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ
PROSTRIEDKY SPOLU 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

ako percento HND 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ
PROSTRIEDKY SPOLU 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

ako percento HND 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Dostupná rezerva 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Strop vlastných zdrojov ako
percento HND 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A. VFR na roky 2014 – 2020
V júli 2010 Parlament ustanovil osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky
trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE), ktorý mal predložiť správu
o nasledujúcom VFR predtým, ako Komisia predloží svoje návrhy. Parlament na základe
správy výboru SURE prijal 8. júna 2011 uznesenie s názvom Investovanie do budúcnosti: nový
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.
Ešte pred právoplatným schválením balíka opatrení súvisiacich s VFR 19. novembra 2013
Parlament v uznesení z 3. júla 2013 z politického hľadiska potvrdil dohodu o VFR na roky 2014
– 2020 dosiahnutú predsedami Parlamentu, Rady a Komisie po sérii intenzívnych rokovaní,
počas ktorých EP zabezpečil:
— flexibilitu záväzkov a platieb naprieč okruhmi a rokmi s cieľom umožniť využitie celých

súm stanovených na roky 2014 až 2020,

— ustanovenie o povinnej revízii, ktorá umožňuje prehodnotiť rozpočtové potreby počas
obdobia VFR a prípadne ich upraviť tak, aby novozvolený Európsky parlament mohol
plniť svoju úlohu, a záväzok preskúmať dĺžku trvania budúcich VFR, jasnú dohodu
o uskutočniteľnom spôsobe a harmonograme zriadenia skutočného systému vlastných
zdrojov EÚ,

— väčšiu flexibilitu pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí a posilňovaní výskumu bez
toho, aby sa znížili prostriedky pre iné programy[3],

— väčšiu flexibilitu pri poskytovaní pomoci v prípade veľkých katastrof prostredníctvom
Fondu solidarity,

— oddelenie finančných prostriedkov na veľké projekty ako ITER, Galileo a Copernicus
s cieľom chrániť ostatné programy v prípade, že dôjde k prekročeniu nákladov,

— jednotnosť a transparentnosť rozpočtu, čím sa zabezpečí úplná informovanosť občanov
o všetkých výdavkoch a príjmoch vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých občanmi EÚ alebo
v ich mene, ako aj náležitú parlamentnú kontrolu.

[3]2 543 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) sa má prednostne vyčleniť (t. j. čerpať rýchlejšie v rokoch 2014
a 2015) na tieto programy: Zamestnanosť mladých ľudí: 2 143 miliónov EUR; Horizont 2020: 200 miliónov
EUR; program Erasmus: 150 miliónov EUR; a program COSME: 50 miliónov EUR.
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B. Preskúmanie/revízia VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania
Jednou z podmienok pre schválenie VFR 2014 – 2020 Parlamentom bolo preskúmanie
v polovici trvania. Dňa 14. septembra 2016 Komisia vydala oznámenie o preskúmaní VFR
na roky 2014 – 2020 v polovici trvania spolu s legislatívnym návrhom na revíziu nariadenia
o VFR (návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1311/2013, ktorým sa
ustanovuje VFR na roky 2014 – 2020), v ktorom naliehavo vyzýva Parlament a Radu, aby ho
urýchlene prijali. Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet (BUDG) bol poverený prípravou
pôdy pre rokovací mandát EP na revíziu VFR a začal svoju prípravu v dostatočnom predstihu.
Dňa 29. júna 2016 vydal správu, ktorá obsahuje hodnotenie prvých rokov fungovania VFR,
očakávania, pokiaľ ide o revízie Komisie a kľúčové prvky VFR na obdobie po roku 2020. Táto
správa bola základom prijatia uznesenia Parlamentu zo 6. júla 2016, ktoré obsahuje požiadavky
Parlamentu na súčasný VFR, ako aj aspekty pre budúci VFR. októbra 2016 prijal Parlament,
za podpory veľkej väčšiny, uznesenie nadväzujúce na návrh Komisie, v ktorom oceňuje úpravy
VFR, ktoré Komisia navrhla.
Po rokovaniach a dohode Rady o revízii VFR na roky 2014 – 2020 zo 7. marca 2017
Parlament prijal 5. apríla 2017 uznesenie[4], ktorým sa mení nariadenie o VFR. Kľúčovým
bodom dohody je dodatočná podpora vo výške 6 mld. EUR (15 % presuny, 85 % nepridelené
zdroje), s prihliadnutím na ročný rozpočtový postup, ktorá bude vyčlenená na opatrenia
súvisiace s migráciou (3,9 mld. EUR) a so zamestnanosťou a rastom (2,1 mld. EUR,
z ktorých 1,2 mld. EUR je určených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí).
Posilnenie nástroja flexibility a rezervy na núdzovú pomoc umožní poskytnúť viac finančných
prostriedkov, ktoré sa majú jednoduchšie presunúť v rámci rozpočtových riadkov a rokov
s cieľom dosiahnuť, aby Únia mohla reagovať na nepredvídané udalosti a nové priority.
Mimoriadny legislatívny postup pre prijímanie VFR stanovený v článku 312 ZFEÚ, ktorý sa
tiež vzťahuje na revíziu v polovici trvania, si vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie v Rade, ako aj
súhlas Parlamentu (získaný väčšinou hlasov všetkých poslancov). Revidovaný VFR musí ešte
formálne prijať Rada jednohlasným hlasovaním.
Vera Milićević
05/2017

[4]Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
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