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PRÍJMY ÚNIE

Rozpočet EÚ je financovaný prevažne z vlastných zdrojov (90 %). Ročné príjmy
musia úplne pokrývať ročné výdavky. O systéme vlastných zdrojov rozhoduje Rada
na základe jednomyseľnosti so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu
a musia ho ratifikovať členské štáty.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 311 a článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 106a
a 171 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

— Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme
vlastných zdrojov Európskej únie.

— Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/768 z 30. apríla 2021, ktorým sa stanovujú
vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie,
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, nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/769 z 30. apríla 2021,
ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných
dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty
a nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. apríla 2021 o výpočte vlastného
zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný,
o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach
na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch
vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku.

CIEĽ

Zabezpečiť Európskej únii finančnú nezávislosť v medziach rozpočtovej disciplíny.

AKO TO FUNGUJE

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch z 21. apríla 1970 zabezpečilo Európskemu
hospodárskemu spoločenstvu (EHS) vlastné zdroje. Podľa rozhodnutia Rady (EÚ,
Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 je výška vlastných zdrojov, ktoré možno
ročne využiť, v súčasnosti obmedzená na maximálne 1,4 % hrubého národného
dôchodku (HND) EÚ. Keďže celkové výdavky nemôžu presiahnuť celkové príjmy,
výdavky sú takisto obmedzené týmto stropom (1.4.3). V praxi súčasný viacročný
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finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 (1.4.3) stanovuje strop pre výdavky približne
na úrovni 1,4 % HND EÚ.

ZLOŽENIE PRÍJMOV

1. „Tradičné“ vlastné zdroje
Tvoria ich clá, poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru vyberané od
roku 1970. Percentuálny podiel, ktorý si členské štáty môžu ponechať, aby pokryli
náklady na výber, sa opäť zvýšil na 25 % z 20 %. „Tradičné“ vlastné zdroje v súčasnosti
zvyčajne predstavujú približne 10 % príjmov z vlastných zdrojov[1].
2. Vlastný zdroj založený na DPH
Únii sa odvádza percentuálny podiel odhadovanej dane z pridanej hodnoty (DPH)
vybranej členskými štátmi. Hoci bol tento zdroj ustanovený rozhodnutím z roku 1970,
nevyužíval sa až do roku 1979, keď sa harmonizovali systémy DPH v členských
štátoch. Zdroj založený na DPH zvyčajne predstavuje približne 10 % príjmov
z vlastných zdrojov.
3. Vlastný zdroj založený na HND
Tento vlastný zdroj vytvorený rozhodnutím Rady 88/376/EHS z 24. júna 1988
pozostáva z odvodu z HND členských štátov vyjadreného jednotnou percentuálnou
sadzbou, ktorá sa stanovuje každý rok v rámci rozpočtového postupu. Pôvodne sa mal
vyberať len vtedy, ak by ostatné vlastné zdroje nepokryli výdavky v plnej miere, teraz
však financuje väčšinu rozpočtu EÚ. Zdroj založený na HND sa od konca 90. rokov
20. storočia strojnásobil a v súčasnosti tvorí približne 70 % vlastných zdrojov.
4. Vlastný zdroj založený na odpade z plastových obalov
Toto je prvá kategória vlastných zdrojov zavedená 1. januára 2021 na základe
rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2020. Je to národný príspevok vypočítaný
podľa množstva nerecyklovaného odpadu plastových obalov so sadzbou výberu na
úrovni 0,80 EUR na kilogram. Príspevok členských štátov, v ktorých je HND na
obyvateľa pod priemerom EÚ, je znížený o ročnú paušálnu sumu zodpovedajúcu
3,8 kilogramu plastového odpadu na obyvateľa. Príjmy z tohto zdroja predstavujú
približne 3 – 4 % rozpočtu EÚ.
5. 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, zostávajúce príspevky Spojeného kráľovstva
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 obyčajne predstavujú okolo 2 až 8 % celkových príjmov.
6. Korekčné mechanizmy
Systém vlastných zdrojov sa tiež využíva na korekciu rozpočtových nerovnováh medzi
čistými príspevkami členských štátov. Korekcia pre Spojené kráľovstvo odsúhlasená

[1]Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2021.
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v roku 1984 znížila príspevok Spojeného kráľovstva a rovnakým dielom ju financovali
všetky ostatné členské štáty s výnimkou Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska,
ktorých príspevky boli znížené. Aj keď sa už korekcia pre Spojené kráľovstvo
neuplatňuje, v rokoch 2021 – 2027 budú mať Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko
a Švédsko aj naďalej prínos z paušálnych korekcií.
7. Prijímanie úverov
Rozpočet EÚ nemôže vykazovať deficit a financovanie jeho výdavkov prostredníctvom
vypožičiavania si nie je povolené. Na financovanie grantov a úverov poskytnutých
v rámci nástroja obnovy NextGenerationEU (NGEU) však Komisia výnimočne
a dočasne dostala povolenie požičať si na kapitálových trhoch až 750 miliárd EUR
(v cenách roku 2018). Nové čisté vypožičiavanie si by sa malo zastaviť na konci
roka 2026. Potom budú povolené len operácie refinancovania. Komisia uplatňuje
diverzifikovanú stratégiu vypožičiavania si, ktorá kombinuje využívanie dlhodobých
dlhopisov, zelených dlhopisov a krátkodobých zmeniek predávaných prostredníctvom
syndikácie a aukcií spolu s otvorenou a transparentnou komunikáciou vo forme ročných
rozhodnutí o vypožičaní si finančných prostriedkov a polročných plánov financovania.

SMEROM K REFORME VLASTNÝCH ZDROJOV EÚ

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[2], vytvoriť nové
kategórie vlastných zdrojov a zrušiť existujúce kategórie. Takisto sa stanovilo, že Rada
môže prijať vykonávacie opatrenia v súvislosti s takýmito rozhodnutiami až po súhlase
Parlamentu.
V januári 2017 predložila skupina na vysokej úrovni vytvorená v roku 2014
s cieľom vykonať všeobecné preskúmanie systému vlastných zdrojov (ďalej len
„Montiho skupina“) svoju záverečnú správu o transparentnejších, jednoduchších,
spravodlivejších a demokraticky zodpovednejších spôsoboch financovania rozpočtu
EÚ. Hlavným záverom bolo, že rozpočet EÚ potrebuje reformu, a to tak na strane
príjmov, ako aj výdavkov, aby bolo možné riešiť súčasné výzvy a dosiahnuť hmatateľné
výsledky v prospech občanov EÚ.
Na základe tejto správy a následného Diskusného dokumentu o budúcnosti financií
EÚ Komisia 2. mája 2018 predložila návrhy[3] na zjednodušenie súčasného vlastného
zdroja založeného na DPH a na zavedenie súboru nových vlastných zdrojov. Ten by
predstavoval približne 12 % celkového rozpočtu EÚ a pozostával by z 20 % príjmov
zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), 3 % sadzby z nového spoločného
konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb a národného príspevku
vypočítaného na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov.
Komisia navrhla zrušenie všetkých korekcií a zníženie podielu colných príjmov, ktoré si
členské štáty ponechávajú ako náklady na výber, z 20 % na 10 %. Navrhla tiež zvýšiť

[2]Každé takéto rozhodnutie musia ratifikovať členské štáty.
[3]Dvor audítorov vydal stanovisko k návrhom 29. novembra 2018 (stanovisko č. 5/2018).
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strop každoročných výziev na vlastné zdroje s cieľom zohľadniť nižší celkový HND
EÚ27, a navrhované začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ.

POSTOJE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V nadväznosti na nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy Parlament opakovane
požadoval dôkladnú reformu systému vlastných zdrojov vo viacerých pozíciách
a uzneseniach počas uplynulých rokov[4]. Parlament poukázal na problémy so
systémom vlastných zdrojov, najmä čo sa týka jeho prílišnej zložitosti a jeho finančnej
závislosti od národných príspevkov.
Parlament tlačil na reformy, aby bol výber príjmov jednoduchší, transparentnejší
a demokratickejší, aby sa znížil podiel príspevkov z HND, aby sa reformoval alebo
zrušil zdroj založený na DPH a aby sa postupne zrušili všetky formy korekcií.
V záujme dosiahnutia stabilnejšieho rozpočtu EÚ zameraného na podporu cieľov
politiky EÚ opakovane požadoval ambiciózny a vyvážený súbor nových vlastných
zdrojov EÚ, ktorý bude spravodlivý, jednoduchý, transparentný a rozpočtovo neutrálny
pre občanov.
V uznesení z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027
a vlastných zdrojoch Parlament vyzval aj na zavedenie mechanizmu kompenzácie
uhlíka na hraniciach.

ROKOVANIA O VFR V ROKU 2020

Komisia 28. mája 2020 navrhla požičať si až 750 miliárd EUR vydávaním dlhopisov
na medzinárodných trhoch v mene EÚ, ktoré by mali splatnosť od troch do tridsiatich
rokov a ktorými by bol financovaný prepracovaný VFR a NGEU s cieľom vyrovnať sa
s následkami pandémie COVID-19. V záujme zabezpečenia splatenia záväzkov, ktoré
EÚ vzniknú v dôsledku trhového financovania, Komisia navrhla výnimočne a dočasne
zvýšiť strop vlastných zdrojov o 0,6 % HND EÚ nad rámec navrhovaného stáleho
zvýšenia z 1,2 % na 1,4 % HND na zohľadnenie nových ekonomických okolností.
Navrhla tiež nový vlastný zdroj na základe nerecyklovaného odpadu z plastových
obalov a možnosti nových vlastných zdrojov vrátane vlastného zdroja založeného
na ETS (rozšíreného aj na námorné a letecké odvetvie), mechanizmu kompenzácie
uhlíka na hraniciach, vlastného zdroja založeného na operáciách veľkých podnikov
a digitálnej dane.
Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo od 17. do 21. júla 2020, sa hlavy štátov
a predsedovia vlád dohodli na novom VFR, NGEU, zvýšení stropu platieb, ako aj na
novom vlastnom zdroji založenom na nerecyklovanom plastovom odpade, ktorý sa má
uplatňovať od januára 2021.

[4]Pozícia zo 17. decembra 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev; pozícia zo 16. apríla 2014 o návrhu
rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov; uznesenie zo 6. júla 2016 s názvom Príprava povolebnej revízie VFR na roky
2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie; uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii
VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania; uznesenie z 24. októbra 2017 o Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ;
uznesenie zo 14. marca 2018 o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie; uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom
finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch; uznesenie zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na
roky 2021 – 2027.
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Vo svojom uznesení z 23. júla 2020 Parlament zdôraznil, že len vytvorenie dodatočných
nových vlastných zdrojov môže pomôcť splatiť dlh EÚ a zároveň zlepšiť rozpočet
EÚ a znížiť fiškálny tlak na štátne pokladnice a občanov EÚ. V stanovisku zo
16. septembra 2020, ktoré Parlament vydal v rámci konzultačného postupu, opätovne
vyzval na zavedenie nových vlastných zdrojov v súlade s harmonogramom a na
zrušenie všetkých korekcií.
Vyjednávači Parlamentu, Rady a Komisie dosiahli 10. novembra 2020 politickú
dohodu o VFR, vlastných zdrojoch a určitých aspektoch týkajúcich sa riadenia
nástroja na obnovu. Novou prílohou k Medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových
otázkach a správnom finančnom riadení sa stanovil plán zavádzania nových vlastných
zdrojov v období 2021 – 2027. Príjem z nových vlastných zdrojov by mal postačovať
na pokrytie splácania nástroja NGEU, zatiaľ čo akýkoľvek zostávajúci príjem by
mal financovať rozpočet EÚ v súlade so zásadou všeobecnosti. V záväznom
harmonograme sa od Komisie vyžadovalo, aby do júna 2021 predložila návrhy nových
vlastných zdrojov založených na mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach,
digitálnej dani a revidovanom ETS (majú sa zaviesť do 1. januára 2023) a do
júna 2024 návrhy o dodatočných nových vlastných zdrojoch, ktoré by mohli zahŕňať
daň z finančných transakcií a finančný príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom
(pravdepodobne nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb). Podľa
nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch prijatého 14. decembra 2020 sa zachovali
korekcie pre určité členské štáty a náklady na výber ciel sa zvýšili z 20 % na 25 %.

VÝVOJ OD ROKU 2020

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch sa po jeho ratifikácii všetkými členskými štátmi do
31. mája 2021 spätne uplatňovalo od 1. januára 2021.
Po návrhoch na revíziu EU ETS a zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na
hraniciach zo 14. júla 2021 bol 22. decembra 2021 uverejnený návrh týkajúci sa ďalšej
generácie vlastných zdrojov EÚ. V návrhu sa uvádza, že 25 % príjmov z vydražených
kvót ETS, 75 % príjmov vytvorených mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach
a 15 % podielu zostatkových ziskov prerozdelených členským štátom EÚ na základe
dohody OECD/G20 o medzinárodnom zdaňovaní príjmov právnických osôb (prvý pilier)
by sa vyplatilo do rozpočtu EÚ ako vlastné zdroje.
Parlament 23. novembra 2022 prijal pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu. Teraz sa
čaká na rozhodnutie Rady.

Andras Schwarcz
12/2022
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